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 1 

 2 המניין שלא מן מישיבת מליאה  2מס'  פרטיכל 

 3 2.1.2019' בטבת תשע"ט  כה, רביעיאשר התקיימה ביום 

 4 

 5  :משתתפים

 6 ראש העירייה   - עו"ד אבי גרובר

 7 חבר מועצה  - מר יעקב קורצקי

 8 חבר מועצה  -  עו"ד עידן למדן

 9 צהחבר מוע  -   מר גיא קלנר

 10 מועצהחברת   -   גב' דברת וייזר

 11 חבר מועצה - ל דורוןמר מיכא

 12 חבר מועצה -   מר עופר קליך

 13 חבר מועצה -   מר רביד פלד

 14 חבר מועצה -   ד"ר צחי שריב

 15 חברת מועצה - גב' בת שבע אלקובי

 16 חברת מועצה -   גב' ענבל דדון

 17 חבר מועצה -   מר ירון גדות

 18 חבר מועצה -   לב-מר רמי בר

 19 חבר מועצה -   מר רוני בלקין 

 20 חבר מועצה  -   מר דני לביא

 21 

 22 :ורדענ

 23 חברת מועצה -   ופרופ' נטע זי

 24 חבר מועצה - מר שמואל גריידי

 25 

 26 צוות מקצועי:

 27 מנכ"לית העירייה - גב' שירלי פאר יגרמן

 28 מהנדסת הועדה - אדר' עירית טלמור
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 1 יועץ משפטי - עו"ד מיכה בלום

 2 מבקר העירייה -   ניסים בן יקר

 3 גזבר העירייה -   גידי טביב

 4 שונא יבאשמ ףגא להנמ -   ניר נאמן

 5 

 6 סדר היום:

 7 12.12.2018מיום  1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  .1

 8 .30.12.2018הצעה לסדר של ירון גדות מיום  .2

 9 30.12.2018הצעה לסדר של רוני בלקין מיום  .3

 10 30.12.2018הצעה לסדר של עידן למדן מיום  .4

 11 הרכב ועדת כספים מוצע:

 12 אבי גרובר –יו"ר הוועדה 

 13יעקב קורצקי, ד"ר צחי שריב, רוני בלקין, גיא קלנר, עידן למדן,  –עדה הוו ריחב

 14 נציג זך/רם.  

 15 100%אישור יעקב קורצקי לסגן ראש העירייה בשכר,  -סגן ראש העיר  בחירת .5

 16 משרה, מחזיק תיק הספורט, תיק שפ"ע

 17ר משכ 35%אישור זכי טיירי לתפקיד עוזר סגן ראש העירייה יעקב קורצקי בשיעור  .6

 18 ל. מנכ"

 19: הגדלת 02/1022עדכון שכרם של עובדים במשרות אמון בהתאם לחוזר מנכ"ל  .7

 20משכר מנכ"ל.  40%לשיעור של  5%-שכר רועי דביר אבידור, עוזר מנכ"לית ב

 21משכר  35%לשיעור של  5%-הגדלת שכרה של יעל מלצר, מנהלת לשכת מנכ"לית ב

 22 מנכ"ל. 

 23יעקב קורצקי,  -חברי הוועדה וייזר,דברת   -יו"ר הוועדה –מינוי ועדת מכרזים  .8

 24)מבין חברי המועצה של רמת השרון חופשית, מרצ, רם,  נוספים 4-מיכאל דורון ו

 25 עם רק וזך(.

 26לחוק הרשויות  17אישור האצלת סמכויות לגב' שלומית רז, בהתאם לסעיף  .9

 27, למלא את תפקיד 1975-המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה

 28לפקודת העיריות )נוסח חדש( בעניין  324בסמכויותיו עפ"י סעיף  ולשמשר' העיר 
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 1 חתימה על תעודה לרשם המקרקעין. 

 2לחוק הרשויות  17אישור האצלת סמכויות למר עופר בראון,  בהתאם לסעיף  .10

 3, למלא את תפקיד 1975-המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה

 4לפקודת העיריות )נוסח חדש( בעניין  324ף י סעיר' העיר ולשמש בסמכויותיו עפ"

 5 חתימה על תעודה לרשם המקרקעין. 

 6אישור האצלת סמכויות לשרי חובב, בעניין מתן רישיונות עסק, היתרים להצבת  .11

 7 שולחנות, או כסאות ורישיונות שילוט. 

 8 אישור יו"ר והרכב הוועדות המקצועיות הבאות:  .12

 9 

 הרכב הוועדה  שם הוועדה 

 ועמ"ש, גזבר, מבקרי  ות משפטהוצא א. החזר

מנכ"לית, גזבר, יועמ"ש, מהנדסת העיר,  ב.  הקצאת קרקעות ומבנים

 ממונה על נכסי העירייה

 מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר, ממ"ח רכש ג. רכש ובלאי

 מנכ"לית, גזבר, ממ"ח רכש. ד. רכב

 מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר ה. תמיכות

 זברמנכ"לית, יועמ"ש, ג ו. שלושה

 מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר ז. יועצים

מנהל מש"א )נציג  ועד  גזבר, מנכ"לית,  ח. השתלמויות

 משקיף(

 מנכ"לית, גזבר, נציג ועד עובדים ט. הלוואות

 –מנהל מש"א יועמ"ש, גזבר,) מנכ"לית, אקטיביותהחזר הוצאות רטרו י.

 משקיף(

 יתגזבר, סגנית גזבר, מנהלת חשבונות ראש יא. השקעות

 מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר תרומות יב.

 מנכ"לית, יועמ"ש, מנהל אגף מערכות מידע  העברת מידע בין גופים ציבוריים יג.

משמעת/פיטורים/שירות/הארכת יד.

 שירות 

מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר ) מנהל מש"א ונציג 

 עובדים משקיפים(
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מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר, מהנדסת העיר,  נכסים  טו.

 סי העיריה ה על נכממונ

 מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר, מנהל מש"א אישור עבודות חוץ  טז.

מנכ"לית, מוטי בר דגן )נציג ציבור(,  מכרזי כ"א יז.

יועמ"ש או גזבר, )מנהל מש"א ונציג 

 עובדים משקיפים(

מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר, )מנהל מש"א  שימועים  יח.

 ונציג עובדים משקיפים (

  1 

 2חברי מועצת העיר  16ועדה המקומית לתכנון ובנייה. הרכב מוצע: ב הובחירת הרכ .13

 3 רמת השרון ונציג אחד למועצה האזורית חוף השרון. 

 4)ב( לפקודת  203אישור הסמכה לסגנית הגזבר, רויטל פיטרמן, בהתאם לסעיף  .14

 ₪5  50,000לחתום על הזמנות התחשבנויות והתקשרויות עד  -העיריות כדלקמן: 

 6לחתום על התקשרויות והזמנות עד  -  תנה בקיום יתרת תקציב, מובתקציב הרגיל

 7 בתקציב הבלתי רגיל, מותנה בקיום יתרת תב"ר.₪   20,000

 8 אישור מורשי חתימה בבתי ספר וגני ילדים.  .15

 9 טבלה להלן:פתיחת תב"רים חדשים ועדכון תב"רים פעילים בהתאם ל .16

מס' 

 תב"ר

היקף  שם 

התב"ר 

 בש"ח 

הגדלה 

מבוקשת 

 בש"ח 

קף לאחר הי

הגדלה 

 בש"ח 

 פרטים  מקור מימון בש"ח 

פניה ימינה  חדש 

ברחוב 

 העבודה

משרד  2,151,711 3.100,000 3,100,000 

התחבורה 

התחייבות חשבית 

מקרן  948,289+ 

 היטל סלילה 

מדובר בסלילת הכביש 

והמדרכה במסגרת הרחבת 

הפניה ימינה מרחוב העבודה 

 לרחוב הראשונים. 

מדובר בסכום הפשרה  קרן היטל השבחה 585,000 585,000  רחיהסכם ז חדש
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הפעלה ברחוב 

 העבודה 

שהוסכם כתשלום פיצויי 

הפקעה ותשלום עבור מחוברים 

ברחוב העבודה פינת 

 הראשונים. 

בי"ס דורון  967

 שלב ג' 

מדובר על גמר החשבון עבור  קרו היטל השבחה 8,950,010 1,500,000 7,450,010

הכיתות שש בניית תוספת 

 בבי"ס דורון 

סיביים  546

אופטיים 

ותקשורת 

 עירונית 

מדובר במימון השלב האחרון  קרן היטל סלילה 7,185,000 1,785,000 5,400,000

בפרויקט רשת הסיבים 

 האופטיים שהונחו ברחבי העיר

סימון  955

 כבישים

ך ההגדלה המבוקשת לצור קרן היטל סלילה 3,613,000 500,000 3,113,000

יצוע סימוני כבישים ב

 במקומות שונים בעיר

שבילי  520

 אופניים 

משרד התחבורה,  4,028,933 1,228,933 2,800,000

)התחייבות חשבית( 

 ₪  1,228,933ע"ס 

סלילת שביל אופניים בוואי 

 הדרים 

 214תוכנית  567

שדרוג א"ת 

 החרושת 

משרד התחבורה  8,962,143 1,962,143 7,000,000

שבית( ת ח)התחייבו

 ₪  1,962,143ע"ס 

ההגדלה מבוקשת לצורך 

המשך עבודות פיתוח ברחוב 

 החרושת. 

       

  1 

 2  פרטי כל  

 3. שזה הישיבה 2טוב, חברים ערב טוב. ישיבת מועצה מן המניין מס'  :מר אבי גרובר

 4שתכלס מתחילים בה לעבוד. אני מאוד, מאוד שמח לראות פה כל כך הרבה 

 5יגה לדמוקרטיה אז אני חושב שזה בראש חג אנשים. כשמדברים על

 6ובראשונה המעורבות של הציבור וזה לא רק שכמה אנשים יושבים למעלה 

 7בחדר ומחליטים. אז אני שמח לראות את הציבור כל כך מעורב וכל כך 
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 1אכפתי. ואני מקווה שככה גם ימשיך שמה שקורה פה יחלחל הלאה ואנשים 

 2, 5ר יגיד בתחילת סדר היום סעיף כב באמת יהיו מעורבים במה שקורה. אני

 3בחירת סגן ראש עיר, אני מוריד מסדר היום. זה לא ידון פה היום.  6סעיף ו

 4לבקשת יעקב אני גם לא אגיד אף מילה בנושא. סעיף שני לסדר היום. הצעה 

 5 לסדר של ירון גדות בבקשה ירון. 

 6 

   7 

 8 12.12.2018מיום  1. אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 1

  9 

 10 לא היו הערות לפרוטוקול. אז תכלס זה הפרוטוקול מאושר.   :מר אבי גרובר

 11 

 12 

  פרוטוקול אושר  החלטה:    

 13 

 14 

 15   30.12.18מיום  . הצעה לסדר של ירון גדות2

  16 

 17שלום לכולם. הצעה לסדר היום ....לישיבות מועצת העיר. ...על סדר היום  : מר ירון גדות

 18א' ברירת המחדל למועד ישיבות 6, 136יף ת סעפקודת העיריועל פי כדלקמן. 

 19ד', נקבע  136.6לחודש בשעה שש. עפ"י סעיף  1-מועצת העיר ביום רביעי ה

 20מועד חלופי. הנימוקים, חברי מועצת העיר עושים את תפקידם בהתנדבות 

 21וכולם עובדים למחייתם, בעבודות חוץ, בעבודות סדורות שונות במקומות 

 22אור זאת יש לקבוע מועד מתואם בו רוב ל. לעבודה שונים בארץ ובחו"

 23הפורום של חברי מועצת העיר יוכלו להופיע. באופן סדיר לישיבות מבלי 

 24. דבר שני הציבור התרגל עפ"י שנים שתיפגע פרנסתם לפגוע בעבודתם ומבלי

 25קודמות לקיום הישיבות האלה ביום במועד המוצע. מועצת העיר תתבקש 

 26עצת העיר הבאות יתקיימו בכל יום ת מואם כן להחליט כדלקמן, ישיבו

 27 ראשון הראשון בכל חודש בשעה שבע. 
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 1תראה אנחנו הרי התחלנו לדבר. היה לנו איזה שהוא סוג של שיח ובמסגרת  :מר אבי גרובר

 2השיח הזה גם אני זוכר שגם עם גיא דיברנו, הלכנו יותר לכיוון של יום 

 3אנשים. קודם כל  ש פהאני רוצה ככה שיהיה פה כמה דברים וגם ישלישי. 

 4אתה רואה שמלא אנשים מצליחים להגיע גם ביום רביעי. אז כנראה 

 5שמבחינת הציבור ראשון או שלישי או רביעי זה משהו שיסתדרו איתו. החוק 

 6וגם מזה זה מתחיל הישיבות נקבעו, התחלנו אותם ביום רביעי כי זה מה 

 7ניסיון לפחות י, השקובע החוק. הסיבה שאני חושב שיום ראשון הוא בעיית

 8מהשנתיים וחצי שאני הייתי חבר מועצה שהצעות לסדר לרוב עוברות ביום 

 9שעות  72חמישי כזה אחר הצהריים. כי לפי חוק צריך להעביר אותם לפחות 

 10מראש. שלושה ימים מראש. ואז מה שהיה קורה הצעות היו מגיעות ביום 

 11שבת, זה הימים שי, חמישי אחרי הצהריים עובדי העירייה לא נמצאים פה שי

 12החופשיים שלהם כשאנחנו רוצים באמת להתייחס בצורה רצינית להצעות 

 13לסדר שעולות. לעשות עבודת מטה שבאה ובודקת את המשמעויות ואת 

 14ההשלכות. שישי שבת זה לא היום ויום ראשון הרבה פעמים, הרבה שחוזרים 

 15ברים ל הדלעבודה יום ראשון בבוקר ישיבת בכירים, ישיבת פרויקטים, כ

 16האלה, קשה להתארגן בצורה רצינית, לענות על ההצעות לסדר. אם ההצעות 

 17לסדר זה רק כדי לעשות כותרת, אז סבבה, אפשר להמשיך אני נמצא פה כל 

 18ימות השבוע. אני יכול להגיד לך שעשיתי בדיקה קטנה ברשויות אחרות. אז 

 19ד יום שני, יהו למשל ברעננה ישיבות ביום רביעי, ראשון לציון יום רביעי,

 20שוהם יום שלישי, חדרה יום רביעי, גבעתיים רביעי, תל אביב שני, הרצלייה 

 21שלישי, הוד השרון רביעי, ערד שלישי, זה רק אני יכול להמשיך לקרוא לך פה 

 22עכשיו עשרות רשויות. אני מצאתי ארבע רשויות שבהם ישיבות מתקיימות 

 23י חושב שמבחינת, קודם ן. אנה מטולה וקצרייביום ראשון, שזה אריאל, עוספ

 24כל אנחנו צריכים לכבד את העובדים של העירייה. כשאנחנו מבקשים מהם 

 25הרבה פעמים סביב ההצעות לסדר, לעשות עבודה. אני יודע אני לא אתכחש 

 26לזה שהרבה פעמים הסיבה שרוצים לעשות את הישיבות יותר מוקדם 

 27ע. המקומונים השבו בשבוע, כדי שהדברים יוכלו להיכנס למקומון של סוף

 28נסגרים שלישי, רביעי בעיקר רביעי בבוקר עוד אפשר להכניס דברים. תכלס 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 2.1.2019מן  המניין  מיום  מישיבת מליאה  2פרטיכל מס'

 

 8 

 1הדברים מגיעים, לכתב  כבר, זה יום ראשון שני  כבר יודעים פחות או יותר 

 2על ההצעות לסדר אז אפשר להתארגן עם זה. אני מבקש ממך בכל זאת 

 3ביום שלישי אחרי קהל  לשקול שכן נעשה את הישיבות בימי שלישי. יש קבלת

 4הצהריים, מאוד נוח לעובדי העירייה שכבר נמצאים ביום שלישי אחרי 

 5הצהריים, הרבה מהם להישאר לערב. בצורה הזאת אנחנו גם נבוא לקראת 

 6העובדים. גם מבחינת הציבור, גם מבחינת היכולת שלנו לתת מענה רציני 

 7 להצעות לסדר.

 8צעות לסדר בחמישי, מה שאני מציע כדי של ה אנחנו מכירים את הנושא :מר ירון גדות

 9לפתור את הבעיה הזאת זה שהצעות לסדר. להתחייב להגיש אותן בימי רביעי 

 10 ועדיין, עד יום רביעי. ועדיין מבקש שזה יעלה להצבעה. 

 11  ...ליום ראשון?  :מר אבי גרובר

 12 כן.   מר ירון גדות:

 13  אוקי אז מי בעד.  :מר אבי גרובר

 14בעבר היו בימי ראשון, במועצה הקודמת. לא יודע מה אומר  שיבותיה :ד"ר צחי שריב

 15החוק לגבי התקפות של ההחלטות שהתקבלו במועצה הקודמת, במועצה 

 16הזאת וזה לא משנה. נניח שיש חוות דעת משפטית שאומרת שהכל בטל ברגע 

 17שמועצה מתפזרת ונבחרת חדשה וחוזרים ל....לפי חוק. ה...בחוק הוא יום 

 18שיבת המועצה הקודמת וגם זאת נקבעו ליום רביעי בשעה שש. י רביעי בשעה

 19שבע. זה לא....לפי חוק. לא שיש בעיה עקרונית עם השעה שבע. אבל. זה 

 20נעשה ללא שום הדברות, בלי שמישהו שאל אותנו. אנחנו חברי מועצה באנו, 

 21באמת בתום לב, אין לאף אחד כוונה לריב פה עם אף אחד. אבל פשוט 

 22אל מה נוח נעשה החלטה ונקבל את זה. כשקיבלנו וס. נשמבחינת הנימ

 23זימונים לשנים עשר חודשים קדימה ליום רביעי בשעה שבע. למרות שהחוק 

 24אומר יום רביעי בשעה שש. ולא דיברנו על זה אף פעם. אז אנחנו חושבים. 

 25בוא נחזיר את זה קודם כל לאיפה שזה היה. ואפשר לדבר על כל דבר ולהגיע 

 26 אחד כוונה להתעמת עם מישהו.  ין לאףלהסכמות. א

 27אני רואה שהמציע של ההצעה התייחס פה לשני נימוקים אבל הייתי  :מר מיכאל דורון

 28מבקש מהמציע לפרט למה הוא מכוון ולמי הוא מתכוון כשהוא אומר שחברי 
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 1מועצת העיר עושים את תפקידם בהתנדבות ועובדים למחייתם ולאור זאת 

 2רים קשורים למה זה מתקשר בארץ ובחו"ל איך הדביש לקבוע מועד מתואם. 

 3 מר למי אתה מכוון שאתה מדבר על הארץ וחו"ל ואיך זה. ואם אתה יכול ל

 4מיכאל קודם כל למציע קוראים ירון. אז בוא נשתמש בשמות. קוראים לו  :לב-מר רמי בר

 5 ירון, לא המציע. 

 6  כי דיברתי למציע. כן.  :מר מיכאל דורון

 7, כולם פה עובדים למחייתם חוץ בעצם מי שיקבלו בהמשך אולי כן. מיכאל : מר ירון גדות

 8 תפקידי סגנים ושכר וראש עיר. 

 9 ה גם יהיה למחייתם. ז :מר מיכאל דורון

 10  זה גם עובדים.  :מר אבי גרובר

 11 שזה גם עובדים למחייתם בעירייה.  מר ירון גדות: 

 12  לא במערכת הכוונה.  :מר גיא קלנר

 13עובדים למחייתם מחוץ  ....שאנשים אחרים שנמצאים כוונה היאהו : מר ירון גדות

 14לעירייה פול טיים ג'וב בדרך כלל ועל כן צריך להתייחס לרצונות שלהם 

 15 וליכולות שלהם מתי הם יכולים להגיע לישיבת מועצה. 

 16תראה עוד פעם בוא. אי אפשר לשחק את המשחק הזה. כשאתה עובד אתה  :מר אבי גרובר

 17חמישי או יום שישי. עובדים גם בראשון וגם ון עד יום עובד מיום ראש

 18ברביעי. אז עובדים למחייתם זה יש פה שאלה שאתה כותב פה בחו"ל. אם 

 19מישהו בחו"ל אני מבין למה לשחק משחקים? יש פה מישהו שלא נמצא 

 20  כנראה במהלך השבוע בארץ נכון? אז נוח לו ביום ראשון. 

 21 ית. לא כיוונתי ספציפ : מר ירון גדות

 22 או קי. אין עניין ספציפי. אז תכלס אין הבדל בין ראשון לרביעי.  :י גרוברמר אב

 23 אז אין הבדל מבחינת עבודה, כי כולם עובדים גם בראשון וגם ברביעי.  :גב' דברת וייזר

 24כולם עובדים גם בראשון וגם ברביעי, מי שעובד עובד. שבע בערב אף אחד  :מר אבי גרובר

 25עובד ספציפי ביום רביעי, אני יודע דווקא עם  תגיד לי מי לא עובד. מי שעובד

 26צחי יש ישיבות דירקטוריון ביום רביעי. ובערב אני לא יודע אם עדיין 

 27נמשכות. אז אמרתי אפשר לעשות גם ביום שלישי. אז זה ישיבות 

 28דירקטוריון. זה השיקול היחידי. אין הבדל בין ראשון לרביעי מבחינת שבוע 
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 1 יפופי ידיים. אבל עוד פעם. קצת מרגיש כהעבודה. לי זה 

 2אני חושב שמה שצחי אמר, צריך להקשיב רגע לצד החיובי של הדברים.  :מר גיא קלנר

 3כרגע, בגלל שזה היה הנוהל הקודם, מכיוון שאין הסכמה אחרת. בעיני יום 

 4ראשון הוא יום עדיף אבל לא צריך ללכת לרב על העניין הזה. זה תחילת 

 5את לדרך, יש הרבה זמן ללכת קדימה עם אפשר לצשה, שבוע אנרגיה חד

 6 העניין הזה. כרגע נכון דיברנו. דיברנו על המון דברים. 

 7 הייתה הצעה שלך.  :דובר

 8הצעה שלי לגבי יום שלישי נבעה כדי לצאת ביום רביעי, לגבי יום שלישי  מר גיא קלנר:

 9ם להגיע כדי לצאת מיום רביעי. אני מעדיף את יום ראשון. אבל אם רוצי

 10פטרה נגיע לסיכומים כרגע עד שנגיע הכמה על יום, זה לא סיפור מלהס

 11 לסיכומים אנחנו מבקשים לעמוד על יום ראשון. 

 12 אתה יכול לנמק? למה ראשון?  :מר מיכאל דורון

 13אני אוהב מאוד את יום ראשון. תחילת שבוע, אנרגיה חזקה אחרי סוף  מר גיא קלנר:

 14 שבוע. 

 15 . נימוק חזק לנותן  :מר מיכאל דורון

 16 אמר ירון קודם כל כל הקדנציה הקודמת היינו ביום ראשון, זה יום נהדר.  מר גיא קלנר:

 17 גם לפניה, שתי קדנציות.  מר עידן למדן:

 18וגם לפניה. זה תחילה, יש משהו נוח ביום ראשון אחרי סוף השבוע,  מר גיא קלנר:

 19 ת להם את הזמןמבחינת חברי מועצה. מבחינת עובדי העירייה והצורך לת

 20 ל...התייחסנו לזה ולקחנו את העניין של יום רביעי. 

 21אז יום רביעי, שנייה עוד פעם. אמורים להיות שלושה ימים כדי שאנשים  מר אבי גרובר:

 22יוכלו להתייחס להצעות. לא הכול מוצג בשלוף ולא הכול זה משהו שאתה 

 23כל מיני  לוחץ במחשב כפתור ויוצא לך התשובות. היום באתם למשל עם

 24ת, יש לך גם הרבה אנרגיה זה מעולה. אתה שואל הרבה מאוד שאלות, שאלו

 25חלק מהם מאוד מצריכות הרבה עבודת מטה, מצד אנשים בעירייה. אז אני 

 26שעות. אני לא יכול לא  72מבקש אם אתם רוצים עוד פעם. החוק מחייב 

 27הצעות שעות. אני אומר לך בצורה הכי פתוחה גם  72לעלות הצעה שמגיעה 

 28ביום רביעי בערב, יש לך יום חמישי ויום ראשון לא יקבלו, אני אומר שיגיעו 
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 1 פה לעבוד סופי שבוע כדי לענות לכם.  גרום לעובדיםילך אמיתי. אני לא 

 2 רגע, רביעי זה בסדר. זה עוד יום.  מר גיא קלנר:

 3די שיהיה רביעי סוף היום, אתם רוצים? אתם רוצים יום שלישי בערב, כ מר אבי גרובר:

 4ביעי חמישי וראשון להכין את החומר. אתה רוצה יום רביעי בבוקר את ר

 5 תגיד שזה בבוקר. 

 6 שעות יהיה  72-החוק לא סתם קבע רביעי כדי ש גב' דברת וייזר:

 7 לא. מאה אחוז אני אומר בינתיים אנחנו רוצים את יום ראשון.  מר גיא קלנר:

 8 האחרונות? איך הסתדרו בשתי הקדנציות  מר עידן למדן:

 9 הרבה פעמים טורטרו בסוף השבוע.  אבי גרובר:מר 

 10 )מדברים ביחד( 

 11כל דבר  לסדר זה משהו אחד שאילתות זה משהו אחר. בדרך כלל הצעות מר עידן למדן:

 12משהו בפני עצמו. העובדה היא שהסתדרו ושוב, יכול להיות שבאמת יצוצו 

 13ימי אז ככל שיקבעו הדברים. המועדים גם נקבעו בגלל ימי ועדות בזמנו. 

 14מי שלישי היו ימים של ועדות. מרבית הוועדות היו בימי ביועדות אחרים 

 15שלישי. אז כרגע יש איזה שהוא ההצעה אומרת לבוא ולאשר בשנייה הזאת 

 16על המועד הקיים, כן אני חושב שצריכה להיות באמת הסכמה לעשות 

 17חושב אפילו  מאמצים, להגיש את הצעות ההחלטה ככל שיש להגיש. אני אגב

 18עה זאת היא כמו הרבה מההצעות לא הייתה צריכה להופיע כהצעת הצ

 19אלא היינו צריכים להעלות אותה מראש כאיזה שהוא מועד. אבל החלטה. 

 20כנראה שזה יקרה עוד חודש או עוד חודשיים. אז כרגע זה מה שהיה. לפי 

 21הל על נוכחות הקהל כנראה זה יום טוב לקהל. עוד לא בדקנו את נוכחות הק

 22 י או רביעי. אבל זה הנוכחות וזה נוכחות יפה. ימי שליש

 23 יום רביעי היום. יום רביעי היום.  מר אבי גרובר:

 24 הם ידעו גם לבוא יפה נכון.  מר עידן למדן:

 25 עדיין בסילבסטר.  אוהשזה כנראה  מר אבי גרובר:

 26חות אנחנו גם עכשיו לפי זה שיש ביום רביעי, אני גם חושב שלאור הנוכ מר עידן למדן:

 27יכים להחליט שזה לא יהיה כאן. וגם סוף, סוף לקיים את ההחלטה של צר

 28השידור וזה אולי זה יסייע להרבה מאוד אנשים. אבל בואו נעשה ישיבת 
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 1מועצה באולם יותר גדול, גם יכול להיות, כדי שאנשים באמת יוכלו להיות 

 2 נוכחים. 

 3אמר שהוא אוהב את ה שאמר גיא. גיא אני ברשותך רוצה להתייחס למ :מר מיכאל דורון

 4ימי ראשון. מול אהבה של גיא ימי ראשון עומדת האמירה של ראש העיר 

 5מהניסיון שלו שהוא מפעיל כאן את עובדי העירייה, פוגע להם במנוחת סוף 

 6 השבוע. אני חושב שמול האהבה שלך. 

 7א לפגוע בתנאי עוד יום מעבר לחוק כדי שאפשר יהיה ל פתרוןלא. נתנו  מר גיא קלנר:

 8 שרות והזמן של עובדי העירייה. ה

 9 אבל עדיין השיקול רק האהבה של יום ראשון.  דוברת :

 10. לא תוגשנה הצעות לסדר אחרי הפתרוןלנו גם את הבעיה הזו בתוך יכאז ה מר גיא קלנר:

 11 ים עשרה או ארבע אחרי הצהריים. ייום רביעי, בשת

 12ייתה אך ורק מבחינת של העברת היום האני חושב שהייתי, הכוונה  מר אבי גרובר:

 13העובדים של העירייה לבוא לקראתם. אתם רוצים ביום ראשון. מי בעד יום 

 14 . ההצעה עברה. השי. מי נגד? שהראשון? תשע

 15  רגע, בואו נכבד את הנושא של הגשת גב' שירלי פאר יגרמן:

 16 

הצביעו בעד הוחלט לקיים את ישיבות מועצת העיר  בימי  ראשון, תשעה    החלטה: 

 ה נגד.ושיש

 17 

 18לא עזבי מה שאמרנו אמרנו, ירצו להגיש יגישו. הצעה לסדר של רוני בלקין  מר אבי גרובר:

 19 בבקשה רוני. 

 20 

 21   30.12.18מיום . הצעה לסדר של רוני בלקין  3

  22 

 23זה פנייה רשמית של עיריית רמת השרון בשם כל מועצת העיר  נושא ההצעה :מר רוני בלקין

 24אירוע ראש החזיר שכידוע לכם התרחש  חקירה נמרצת של בדרישה לקיים

 25. הנושא זה פנייה רשמית של עיריית 9.11.2018-בבית הכנסת סוכת שאול ב

 26רמת השרון בשם כל מועצת העיר בדרישה לקיים סקירה נמרצת של אירוע 
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 1ראש החזיר שהתרחש בבית הכנסת סוכת שאול בתשיעי לנובמבר השנה. זה 

 2יר. אני חושב שהנימוק המתאים שהנחת ראש החז הרקע לאירוע גם כן.

 3לעניין הזה שהאירוע הזה הוא חריג והעוצמה שלו משפיעה על מרקם החיים 

 4ברמת השרון עד היום. הכנסתי פה גם בתוך ההצעה לסדר שלושה ציטוטים 

 5אחת, של יושב ראש הכנסת של שר הפנים אריה דרעי ושל שר החינוך נפתלי 

 6וציא פנייה רשמית בתור מועצת היא שהעירייה תבנט. ההצעה של ההחלטה 

 7רמת השרון לשר לביטחון פנים מ"מ מפכ"ל המשטרה ולשב"כ. הנוסח המוצע 

 8בבוקר הוא כזה: "אירוע הנחת ראש החזיר על שער בית הכנסת סוכת שאול 

 9יום שישי, תשיעי לנובמבר. עיריית רמת השרון דורשת מגורמי החקירה 

 10ת למצות את כל אפשרויות ובנמרצות על מנהממלכתיים יפעלו בנחישות 

 11החקירה ולהגיע בהקדם לתוצאות. אירוע חריג זה ועוצמת השפעתו על 

 12מרקם חיי הקהילה ברמת השרון מחייבים את הפעלת כל גורמי החקירה 

 13ואמצעי החקירה הממלכתיים הרלוונטיים, במשטרת ישראל ובשב"כ. על 

 14עיריית רמת עים והיוזמים. מנת להגיע במהירות לחקר האמת ואיתור המבצ

 15השרון תמשיך לסייע לכל גורמי החקירה ככל יכולתה, וככל שתידרש על מנת 

 16" זאת המרביתלקדם את החקירה ולזרז את ההגעה לחקר האמת, במהירות 

 17  ההצעה. 

 18בלה הזאת של השמת ראש החזיר שנעשתה בסמיכות מאוד נאני חושב שה מר ירון גדות: 

 19מביאה לחשד שנעשתה כמניפולציה  י הבחירות היאקרובה לארבעה ימים לפנ

 20פוליטית ואנטי דמוקרטית. כל חברי המועצה שנמצאים כאן בעצם נמצאים 

 21מאז המעשה הזה תחת עננה. הם נשאלים על ידי הציבור כשותפים למעשה 

 22או כנהנים ממנו וצריך שהמצב הזה יתוקן. אני מציע להוסיף להצעה של רוני 

 23לבדיקה. ₪ לות סדר גודל של אלף פוליגרף זה בעשהעירייה תממן בדיקת 

 24לכל חבר מועצה שיסכים לעשות אותה ובבדיקה יתחייב לענות על השאלות 

 25הבאות: האם אתה יודע מי ביצע את המעשה? האם אתה יודע מי היה שותף 

 26לו? האם יש לך חלק או קשר לתכנון המעשה? האם יש לך מידע כלשהו 

 27בדיקה כזאת אין שום ירה? למרות שלרלוונטי שלא מסרת לגורמי החק

 28משמעות חוקית, יש לה משמעות ציבורית. אני מוכן לעבור בדיקה כזאת אני 
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 1חושב שכדאי שכל חבר מועצה יהיה מוכן לעבור בדיקה כזאת. ולכן זאת 

 2 ההצעה שלי. 

 3לך ככה. היום הזה היה אחד הימים היותר קשים שלי. אני יכול להגיד  מר אבי גרובר:

 4וחווה עשה לאבא שלי. שהיה באירופה בשנות השלושים  תי מה זהבטח שראי

 5, שם כשעשו את הדברים אירועים כאלה על בשרו. לא כמו שאנחנו חווינו

 6האלה זה גם התבטא במעשים פיזיים אמיתיים בבני אדם הכו בני אדם, 

 7רצחו יהודים, והפעולות האלה לא היו רק אתה יודע אולי להעביר מסר או 

 8ם שהייתה להם משמעות מאוד, מאוד קשה על יו אירועיהו. אלה המש

 9החיים. ולראות את אבא שלי בוכה באותו יום, היה אחד הדברים היותר 

 10קשים שעבר עלי בתור אדם, בתור אזרח פה. אני יכול להגיד לכם שכבר 

 11באותו יום עם ובלי קשר לעירייה ולפעולות שלנו, ראיתי פעולות ותיכף שירלי 

 12א דיברה עם הגורמים תעדכן בכל המידע. כבר ים פה שהיהמשך לדברתפרט ב

 13באותו בוקר היה ברור לכל הגורמים הרלוונטיים על המשמעות של המעשה 

 14הזה. עד כמה המעשה הזה הוא חמור, עד כמה זה מעשה שלא יכול לעבור 

 15לסדר היום.  אני חושב שגם חשוב להגיד ואתה מדבר פה רק על האירוע הזה 

 16יגרף לחברי מועצה. אני חושב שזה מדרון ה עשו פולהאירוע הזורק על 

 17חלקלק שמתחילים עכשיו לחקור את חברי המועצה על כל פעולה. כל מה 

 18שזה נתחיל עם פוליגרף השחיתו פה רכב של רב. שזה פעולה אני לא מאחל, 

 19אני עברתי גם שבאו לבית שלי ושמו לי קליע של אקדח על החלון של האוטו 

 20יכול להגיד לך שהילדים שלי לקחו את  הקיר. אניכתובת על וכתבו לי 

 21האירוע הזה מאוד קשה. וגם הרב הזה, אני בטוח שהמשפחה של הרב הזה, 

 22הילדים של הרב, כשהם באו לאוטו והם ראו מה עשו לאוטו שהם רגילים 

 23לנסוע שם. אני מבטיח לך שהילדים האלה עברו טלטלה מאוד, מאוד קשה. 

 24שמשהו מאוד קשה עובר פה. וכל ר למשטרה ה, זה ברווכל הפעולות האל

 25השיח הזה שקיים ברמת השרון ואת השמחה שם של מחיאות הכפיים, עצוב 

 26לי שזה ככה. זה לא משהו. פה אנחנו לא בהצגה בתיאטרון, משהו בשיח 

 27הרמת שרוני קצת מאבד את זה. אני חושב שאנחנו כולנו בתור מנהיגים 

 28מרגיש לי שאתה שם. אני לחבר. לא רך לאחד וצריכים לנסות למצוא את הד
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 1אומר לך את זה בצורה הכי כנה והכי אמיתית. אתה מביא פה שיח מאוד, 

 2מאוד קיצוני. אתה צריך קצת להתחיל לקחת אחריות על האופן שבו אתה 

 3. אני אגיד מתבטא ועל האופן שבו אתה מתנהג וצר לי שלשם הולכים הדברים

 4 את זה. בבקשה שירלי. 

 5טוב. אז באמת בתשיעי לנובמבר איך שקיבלתי את ההודעה  יגרמן: שירלי פאר גב'

 6מהמוקד והשיטור אז הקפצנו את הגורמים הבאים, משטרה, ביטחון, פיקוח, 

 7מז"פ שהוקפץ על ידי המשטרה. וטרינר, קב"ט עירייה. תברואה ושיטור 

 8לא עזבתי  גם ראיתי את רובכם, את חלקכם במקום. אני אישית גםעירוני, 

 9הווטרינר ושל התברואה. של ראש החזיר, כמובן ום עד הפינוי של את המק

 10ראש העיר ליווה את כל האירוע. עוד באותו יום, באותו ערב, הוחלט על ידי 

 11ה ומי ימשטרת גלילות אבטחת אישים לאבטח פה גורמים מסוימים בעירי

 12שעות  72של שקיבל על כך הודעה אישית ממני, יודע על האבטחה המסוימת 

 13, חשוב לציין שהיא מתנהלת במספר החקירהבעיר. ם כאלו ואחרים לאישי

 14מישורים, במישור המשטרתי ועדכונים מול מטח גלילות יש בוצעו מאות 

 15פעולות חקירה ובכל האמצעים כולל גם גביית מידע מתוך הרשתות 

 16החברתיות באמצעים שהמשטרה מספקת. למשטרה יש כיווני חקירה אבל 

 17י חקירה וגם לא לממצאים שיש או לא שותפה לכיוונ דיין ממצאים. אניאין ע

 18אין כרגע. בכל הכיוונים נחקרים, כולל כל האמירות שגם מתפרסמות, גם 

 19נחקרות על ידי המשטרה. הווטרינר עובד, מחלקת הווטרינריה שלנו 

 20והווטרינר עובד מול משרד החקלאות, יחידת הפיצוח והממונה על בתי 

 21כירה זה שני דברים שונים. ת מטבחיים ובית מעל בתי מכירה. ביהמטבחיים ו

 22והוא עובד מולם, מול היחידות המשטרה נמצאת בקשר רציף עם כל 

 23הגורמים המקצועיים בעירייה וכל הגורמים בבית הכנסת. כולם מספקים את 

 24כל המידע הנדרש ובאופן מלא למשטרת ישראל. אני רוצה להגיד. הם כל 

 25חקירה המשטרתית, כי הנושא מצוי ב אני רוצה להדגיש הזמן נמצאים שם.

 26לנו אין שום סמכויות. הסמכות היא אך ורק של משטרת ישראל ולאור זאת 

 27ידה של המשטרה וככל שמשטרת ישראל תעדכן והיא אנחנו סומכים את 

 28מעדכנת אותנו, אני יעדכן את הפורום הנכבד בכל ממצא או בכל התפתחות 
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 1  תודה. 

 2לפחות שלושה, וחשוב, כי התחלפה פה ם אירועים קשיוציינת פה  מאחר :לב-מר רמי בר

 3המועצה ואנחנו אנשים שלא קשורים לפחות רובנו, לא קשורים למועצה 

 4שהייתה קודם. ואני מאוד מעריך את מה שאתה אומר. והאירועים שאתה 

 5א', נעשה 9תיארת כאן הם אירועים קשים, אני רוצה להציע שלפי סעיף 

 6מון העירייה שתטפל ן ונמנה ועדה במייום שלא מן המנייהצעה לסדר 

 7בנושאים הקשים האלה. בוא נוציא אנחנו את המרצע מן השק. אם אתה 

 8מדבר פה על אירועים קשים שמשפיעים פה על מה שקורה בעיר, אז בוא 

 9נשתתף בזה ונרים יד ונמגר את האלימות הזאת מקרבנו. ואני מציע לפי סעיף 

 10ועדה במימון  נעשה ישיבה. נקיםשלא מן המניין ש א' הצעה לסדר יום9

 11 העירייה שתטפל בנושאים האלה. ואני חושב שהמקרים האלה חמורים. 

 12  לא הבנתי.  מר אבי גרובר:

 13נקים ועדה במימון העירייה שתטפל באירועים הקשים האלה שתיארת,  :לב-מר רמי בר

 14 כולל בעניין של ראש החזיר. 

 15   מטפלת. :מר אבי גרובר

 16 אנחנו לא רוצים להנציח פה דברים. איך?  נדון. נשב, :לב-מר רמי בר

 17 מה שהוועדה.  מר עידן למדן:

 18נראה לי אנחנו קצת לא, נראה לי שאתם קצת, לא יודע, אפילו אתם לא  :מר אבי גרובר

 19 חיים פה. 

 20 אנחנו לא חיים פה. אבי באמת לא חיים פה. אנחנו חדשים.  :לב-מר רמי בר

 21השב"כ, כל הגורמים האלה  עשה שמשטרת ישראל,מה שנעשה פה, זה מ :ברמר אבי גרו

 22חוקרים את זה. הם לא מחכים לאישור ממני לחקור. הם לא מבקשים טובות 

 23ממני לחקור. הם נכנסו לעניין הזה ברגע שזה קרה. גם מה שקרה אצלי בבית, 

 24 גם מה שקרה לרב, גם לנושא הזה עם ראש החזיר, נחקר על ידי הגורמים

 25ו איתי כראש העיר גורמים הכי י יכול להגיד לך שדיברברמות הכי גבוהות. אנ

 26 בכירים במדינת ישראל, התקשרו אלי ודיברו איתי על הנושא הזה. שנייה. 

 27אבי אבל החוקרים מצאו את מי שעשה לך, מה שעשה לך. החוקרים מצאו  :לב-מר רמי בר

 28 את מי שעשה מה שעשה לרב? 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 2.1.2019מן  המניין  מיום  מישיבת מליאה  2פרטיכל מס'

 

 17 

 1  אתה כשנשב בחדר נמצא? אני ו :מר אבי גרובר

 2 יכול להיות שהאמצעים שהם משתמשים בהם  :לב-מר רמי בר

 3 אני אגיד לך פייר, זה עלול אפילו להתפרש כשיבוש מהלכי חקירה.  :מר אבי גרובר

 4  אולי נפנה לדני דין.  :להק

 5 גם דני דין, יכול להיות.  :לב-מר רמי בר

 6הליכי  שהוא מקום להתבטא כשיבושזה אפילו עלול להתפרש באיזה  :מר אבי גרובר

 7ים ומנסים לחשוב כל מיני דברים. תסמוך על המשטרה. משפט שאנחנו יושב

 8תסמוך על הגופים שהם עובדים, ותאמין לי שהם לא יעשו הנחות לאף אחד 

 9אם הם ימצאו. עכשיו, אם הייתה שם מצלמה שבדיוק הייתה מצלמת ובדיוק 

 10וחצי  מכיר את המשטרה ובשנתייםהיו רואים, אני מבטיח לך, כמו שאני 

 11ר וגם לפני בכמה דברים. כשהם מוצאים דברים הם לא בטח שאני כראש העי

 12עושים הנחות. הם יודעים להגיע לאנשים והם יודעים לקחת אותם. ואם 

 13יהיה להם את המידע והם ידעו, תאמין לי המשטרה לא עובדת את ראש 

 14 הספציפי הזה. והם חוקריםהעיר. זה ברמות הכי גבוהות שיש. בטח הנושא 

 15ח גלילות ואתה מוזמן אם אתה "תיכול להגיד לך שמאותו בכל הרצינות ואני 

 16רוצה, את מספר הטלפון שלו שאני אתן לך, בן אדם מאוד רציני. אין אצלו 

 17עיגולי פינות. אין אצלו כלום. ואני אומר לך עוד פעם, בודקים את זה ברמות 

 18שהוא משהו  ין שום רסיס מידע, איזההכי גבוהות, האירוע הזה נחקר. א

 19העירייה מאיזה שהוא גורם בעירייה. כל הגורמים בעירייה שהם ביקשו מ

 20קיבלנו הנחייה מפורשת לשתף פעולה באופן מלא. לא היינו צריכים לחכות 

 21לישיבה הזאת. זה לא שכרגע פתאום רגע, או קי, אז בואו נעביר. באותו יום, 

 22אני יודע שיש לו.  אמר את מה למקום עצמו. כל מי שרק היה רלוונטי הגיע

 23שבדקו שם עם מז"פ בדקו את כל המצלמות. הלכו לעוד לכל בתי איפה 

 24ששוחטים חזירים. רק שתבין, מדובר נתנו לי מספרים, איזה אלף ראשים 

 25ביום, משהו כזה. זה משהו שעולה עשרות שקלים, אפשר להשיג אותו בצורה 

 26זה לא איזה  מבחינתם על החקירה. כימאוד, מאוד קלה וזה מאוד מקשה 

 27שנים עשר ביום ומשהו ואז אפשר קצת לנסות לברר. זה משהו משהו שיש 

 28שהוא מאוד נפוץ באזורים מסוימים לנושא הזה. הם עושים המון פעולות, 
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 1הם לא חיכו לשום דבר מאיתנו. כל הרמיזות שכל הזמן יש, העירייה משתפת 

 2ברמז לא יודע  הוראה או משהו, אפילו פעולה באופן מלא, אף אחד לא קיבל

 3, אין לנו מה הונהפכהיא קריצה או משהו, אל תגידו, אל תדברו, באיזה ש

 4להסתיר, אני חושב שזה מאוד, מאוד חשוב, שיתברר מי עשה את זה ובוא 

 5נשאיר למשטרה לעשות את העבודה שלה. ולא כל פשע במדינת ישראל 

 6דינת ש הרבה מאוד דברים בממפענחים אותו תוך יומיים, מה לעשות. י

 7ים לפענח. אני בטוח שמתי שהוא ולצערי אם הדברים ישראל שלא מצליח

 8מתי שהוא הבן אדם הזה יעשה את הטעות ויתפסו אותו או האלה ימשיכו. 

 9אותם או כל מי שמעורב בדבר הזה. לכן אני חושב שאנחנו קצת בוא נהייה 

 10ב. אנחנו נוציא עוד מכת זהירים. אם אתם רוצים שאנחנו נוציא מכתב, אז

 11ה שישנה. לא חושב ששר המשטרה מחכה למכתב ממני אני לא חושב שזה מ

 12בשביל שהוא יתחיל לחקור את הנושא. אבל אם אתם רוצים להוציא מכתב 

 13  נוציא מכתב. אין לי בעיה לכתוב אני יכול לכתוב מכתבים עד. 

 14מכיר את מפקד פה בגזרה ואני  אבי אני מצטער, קודם כל אני מכיר כי אני :לב-מר רמי בר

 15מכיר גם את הפעולות שלה. דווקא לאור מה שאתה אומר אני  המשטרה, ואני

 16מרגיש כאילו שהאיומים הולכים ותוכפים פה. זה התחיל בכדורים אצלך, 

 17עבר להשחתה של רכב של רב, הגיע לראש חזיר ואם אנחנו לא אם אנחנו כל 

 18לא יודע  קורה כאן כלום אז אניהזמן נשב ונגיד שסומכים, סומכים ולא 

 19ר מחר. ולכן אני אומר אני לא מזלזל בעבודה של המשטרה. איפה זה יגמ

 20  .נבדוק

 21  אז העירייה תהיה גוף חוקר שופט וזה.  :מר אבי גרובר

 22 בוא נחשוב מחוץ לקופסא רגע. בוא נחשוב רגע מחוץ לקופסא.  :לב-מר רמי בר

 23 שאפשר שם לדון. יש למיגור של אלימות. יש ועדה לנושא של אלימות, מר אבי גרובר:

 24ועדת ביטחון שיכולה גם ועדת הביטחון הזאת יכולה להתכנס ולדון. יש 

 25 הרבה מאוד ועדות. לא צריך להקים בשביל זה עוד ועדה. יש ועדה, תגיש

 26בקשה שתכונס הוועדה. ועדה הזאת תכונס, אנחנו בוועדה הזאת נביא את כל 

 27אני ת כל שאר הוועדות. ועצה הבאה, להביא אהגורמים אני רוצה לישיבת המ

 28רק רציתי שהיום אנחנו נצא ככה לעבודה בדברים הדחופים. בגלל שאנחנו 
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 1עדיין נמצאים במשא ומתן, אנחנו עדיין רואים לאן אנחנו הולכים מבחינת 

 2ההרכב הקואליציוני, לא קואליציה, איך קואליציה. רציתי היום במינימום 

 3גם פניתי ויים במחלוקת. אני וערים, הכי פחות שנאת הנושאים, הם הכי ב

 4לצחי מראש לנסות להגיד לו בתור נציג ככה, בואו ננסה לשבת ביחד ולתאם 

 5את סדר היום. ובאמת ניסיתי להביא לפה את המינימום ואת הדברים 

 6שהרגיש לי שהם לא במחלוקת. בסדר. אנחנו בישיבה הבאה. תהיה ועדה, גם 

 7שזה גם  דת חינוך. אני חושביגור אלימות, גם ועועדת בטחון גם ועדה למ

 8מתחיל בנושא של חינוך. יש את הפורומים לעשות בהם את הדבר הזה. אני 

 9חושב אבל שאנחנו צריכים להיזהר מאוד, בכל הנושא הזה שאנחנו מתחילים 

 10גם לחקור ולהיות הגורמים האלה. כי זה עלול שגוף שיש מעליו איזה שהיא 

 11חושב שזה רק  ות אכיפת החוק, אניערב בפעולה של רשויעננה מתחיל גם להת

 12ים וזה יכול לעשות בעיה דווקא בחקירה ולפגוע ייכול ללכת למקומות בעית

 13 בחקירה ולא להיפך. רצית להגיד משהו גיא? 

 14בהקשר כן. אני חושב שיש קצת פספוס בהקשר של הצעת המקור של רוני :  מר גיא קלנר

 15נו , שרמת השרון לצעריוצא דופן ולראייהל הזה. קרה פה מקרה בסדר גוד

 16בהקשר הזה קיבלה כותרות באותו יום, בכל כלי מדיה ארצי, כתוב 

 17אלקטרוני כמו שלא קיבלנו מעולם, שוב לצערי בהקשר הזה. לא יכול להיות 

 18 שהעוצמה שבה זה סוקר לא תהיה העוצמה המקבילה שבה אנחנו. 

 19 שבה זה נחקר.  :מר עידן למדן

 20 ר את זה אבל איך אתה אומ :ברמר אבי גרו

 21ואז זה סוקר. רגע תהיה איתי שנייה. אני לא שם אותך כרשות חוקרת  :מר גיא קלנר

 22כרגע. יש לנו כרגע סביב השולחן הזה, חובה ציבורית ומוסרית גם אם אין לנו 

 23את הכלים האופרטיביים והחברתיים לעשות את הדבר הזה, להקים צעקה 

 24ן, יבות שלנו גם לפני כצפה מאיתנו וזה המחושהציבור מ משותפת. זה מה

 25לצאת החוצה גם כלפי השר לביטחון פנים, אני יכול להזכיר לך הרבה מאוד 

 26פרשיות במדינת ישראל כשהתקשורת והעיסוק הציבורי בהם היה גבוה יותר. 

 27רי אמה לעשות, המערכות זזו יותר מהר. ממקרים של גניבות תוכן סלול

 28ת מערכות שמושפעות מדעאחרים. המערכות הן  ל...מסוימות ועד למקרים
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 1קהל. ומתקשורת ואני לא מגלה פה לאף אחד את אמריקה. ואני מציע שגם 

 2אם זה לא נכון, במחויבות שלנו כלפי המקרה, כי גם אם אוכלים אותו 

 3....הוא מקרה חמור. ואם בוחנים אותו בצורה יותר מתוחכמת הוא מקרה כש

 4ו ה שקשור אלינו. אנחנבור לסדר היום בכל מעוד יותר חמור שאנחנו לא נע

 5לא מחליפים את המשטרה ולא את השב"כ. אבל פה יש שבעה עשר אנשים 

 6שקודם כל צריכים לצאת באמירה ששבע עשרה חתימות מחר בבוקר לשר 

 7לביטחון פנים שמבקשים לזרז את מהלך החקירה ולקבל תשובות. כי יש 

 8שה משהו א הפסדנו שום דבר. עציבור שלם שממתין לזה. לא עשה כלום, ל

 9ן. לא קרה שום דבר בהקשר הזה. אני אין לי בעיה ללכת למה הרווחנו המו

 10שירון הציע. לי באופן אישי אין שום בעיה עם זה. אם צריך ללכת פה מחר 

 11בבוקר לעשות פוליגרף אני מתנדב. אני חושב שיש פה סיפור בקנה מידה. אני 

 12דול, כולם ה משהו מאוד, מאוד גיש לי איזה שהיא חולשה לזה שקור

 13יתו הוא משפיע פה כנראה בצורה כזו או אחרת על דרך החיים מתעסקים א

 14שלנו, עבר המקרה לא נוגעים בזה. עזבו, עזבו, עזבו, לא רוצים לדבר על זה. 

 15לא. רוצים לדבר על זה. רוצים לדבר על זה. היה פה סיפור משמעותי לדעתי 

 16השיח שהתחיל פה ל מיני מקומות כולל דוחה, מגעיל, שהעיף חיצים לכ

 17לת הישיבה הזאת. שהוא לא מקובל. ועד שאנחנו לא מזיזים את זה בתחי

 18מסדר היום הציבורי ברמת השרון קשה להתקדם. אגב, קשה להתקדם גם 

 19בנושאים קואליציוניים ובנושאים של חלוקת תפקידים ובכל השיח שהיה 

 20לשים את ונים. אנחנו צריכים אצלך בחדר בשבועיים, בשלושה שבועות האחר

 21ד, ובצורה מסודרת. ולכן, כל פעולה שנעשית, שתתרום גם אם הדבר הזה בצ

 22 זה מיליגרם, 

 23 אני לא יודע מה אתה רומז עכשיו, אבל  מר אבי גרובר:

 24 לא רמזתי לכלום.  מר גיא קלנר:

 25 אה. או קי.  מר אבי גרובר:

 26מז. כל פעולה אני חושב. אני לא רואני לא רומז, אני אומר על כל מה ש מר גיא קלנר:

 27את הדבר הזה גם בסנטימטר אני בעד. ולכן הצעת ההחלטה של רוני שתקדם 

 28שאומרת להוציא מחר מכתב בשמה של כל מועצת העיר רמת השרון, שבעה 
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 1עשר חברים ובראשם אתה על העניין הזה. אני חושב שזו הצעה נכונה. אם יש 

 2את רצינות  לך עם זה כדי להראותעוד מתנדבים נושא הפוליגרף אני הו

 3  ו. כוונותינ

 4טוב. ראשית אין אני לא חושב בטח לא כיוונתי לזה בהצעתי אני לא חושב : מר רוני בלקין

 5שגם אף אחד התכוון לזה שאנחנו נחליף את גורמי החקירה. אני לא מתכוון, 

 6איך היה  לא את משטרת ישראל ולא את השב"כ. מצד שני אנחנו רואים

 7במדינת ים הראשונים, כולל אנשים די בכירים זעזוע מאוד, מאוד חריף בימ

 8ישראל שהביעו זעזוע אמיתי. אירוע דוחה מכל כיוון שהוא מסתכל עליו. אבל 

 9בסוף שאתה בא לבדוק מה קורה. שישה שבועות אחרי, אז צר לי להגיד שאני 

 10ז זה נגמר ברמה של לא נחה דעתי כי כשאני פונה לשאול מה קורה עם זה א

 11ה זה לא המקום . קרי, צח"מ ומשטרת גלילות שזה כנראצוות חקירה מיוחד

 12הכי בכיר במדינת ישראל שמתעסק בחקירות. עכשיו, שירלי מעדכנת אותי 

 13פה שווטרינר העירייה הוא זה שעוקב אחרי ראש החזיר. אז אני חושב שיש 

 14א מאיפה הוא נלקח. כמה גופים יותר כבדים במדינה שיהיו מסוגלים למצו

 15ייעודית בשב"כ לא מטפלת בעניין ידיעתי המחלקה ה ואני חושב שלמיטב

 16הזה. כי כשרוצים באמת למצוא דברים כאלה וכנראה שזה לא מישהו 

 17פלסטינאי שהגיע לכאן, עשה את זה. צריך ללכת באמת לחפש את זה, ולחפש 

 18ה מסדר היום הציבורי. עכשיו, את זה אמיתית בשביל להוריד את העניין הז

 19עטיה אנחנו צריכים להרים את הקול כמועצת העיר יש פה עוד בעיה. שרק ב

 20ד שאנחנו דורשים את התשובה הזאת. כי בעצם מה אומר לך היועץ ולהגי

 21המשפטי של משטרת ישראל. שואל אותך מי בעל העניין בעניין? שואל אותי, 

 22קיימת חקירה. אבל בזה זה נגמר. כי למה שאני, איך אומר לי, תנוח דעתך מת

 23 לעניין. אבל אני חושב שאנחנו, מועצת עיר רמת השרון אני לא בעל עניין

 24אנחנו בעלי עניין. אנחנו רוצים להסיר את העסק הזה מסדר היום הציבורי. 

 25מ"מ מפכ"ל ומהשב"כ, ומהשר  -לכן אנחנו כל המועצה צריכים לדרוש מ

 26ר, כולל להעלות את דרגי החקירה לביטחון פנים שיעשה כל מה שאפש

 27כים להשקיע כדי כן להגיע ומהר לחקר האמת, כדי ולהשקיע אמצעים שצרי

 28להסיר את זה מסדר היום ולגשת לדברים באמת חשובים, צריכים  שנוכל
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 1 להיות פה ברמת השרון. 

 2אני רק רוצה ברשותך לתקן לגבי הווטרינר. אמרתי שהוא מטפל  גב' שירלי פאר יגרמן:

 3טים חלך ששו רה. אמרתי שהוא אכן נקרא לשם על ידי המז"פ כי כידועבחקי

 4חיה יש לה שיטה וגם זה המשטרה מנסה לעלות על תווי כאלו ואחרים של 

 5סוגי השחיטה לפי כמות בתי המכירה שיש להם. ולכן, כן וגם משרד 

 6החקלאות דרך אגב, נדרש, כי אני לא יודעת אם אתה יודע אבל יש איסור 

 7ולכן ק מהמקומות במכירת ראש חזיר. ולכן גם משרד החקלאות בחוק, בחל

 8 ז תיקון קטן. הווטרינר מעורב לבקשת המז"פ, השב"כ והמשטרה. א

 9טוב. לי חסר היה חסר בתגובה הראשונה של דבריך טרחת לציין לדוגמא,  מר עידן למדן:

 10את העניין של השחתת הרכב של רב בית הכנסת בקריית יערים, אבל משום 

 11שלי ליד קפה  שקט, בשקט אף דובר לא דיבר על חזיז שנזרק על פעיליםמה ב

 12מר"צ נזרק חזיז אבל זה לא גונה או פורטו פינו פעילי מר"צ שעמדו עם דוכן 

 13לא צויין אני מניח שבטעות ובהעדר זיכרון או מכתב איומים שאני קיבלתי. 

 14 לדעתי 

 15..יש היום...בוא נתחיל את כל חקירת שבע עשרה....ורבע מה אתה איך... מר יעקב קורצקי:

 16 של בחירות שלא ידענו. אז. הבחירות יש השתלשלות 

 17 אם טורחים לציין, אם טורחים לציין, יעקב.  מר עידן למדן:

 18 אם מדברים על חינוך ואני ציינתי את זה פה.  מר יעקב קורצקי:

 19ציין את אם טורחים לציין אלימות ומעשים אלימים ודברים כאלה, צריך ל מר עידן למדן:

 20 כל המעשים. 

 21 . אתה צודק. טעות מר גיא קלנר:

 22 טעו בתאריכים, חנוכה  מר יעקב קורצקי:

 23אמרתי טעות אני אבל מצאתי נכון לציין, כי אני גם טרחתי לציין הן את  מר עידן למדן:

 24רב בית הכנסת והן את המקרה שלנו כשאני פניתי למפכ"ל לפני כשבועיים. 

 25י כדבר מאוד, מאוד חשוב ומהותי. הרעש, אני רואה בהצעה הזאת של רונ

 26יטט, שלה אומר שזה מעשה נפשע, את ראש הממשלה הוא לא צכשראש הממ

 27וכשהכותרות היו השב"כ פותח במצוד. רמת השרון היא עיר קטנה. אם 

 28הייתה פה עבודה יעילה ואמיתית ושהייתה מורגשת או נחרצת, כי אני יודע 
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 1עשה נפשע ידעו למצוא את זה מהר שכשלראש העירייה הניחו את הקליע במ

 2יות שנעשו פה מעשה אחר מעשה, אחר מעשה אחר מעשה מאוד. לא יכול לה

 3ואין שום דבר. אין בדל או שמץ ואף אחד לא שומע, לא שומע על מעצרים, 

 4לא שומע על עיכובים, לא שומע על כלום. אז זה נורא יפה לנפנף במשטרת 

 5י לא שומע שהשב"כ עושה מאמץ עושה מאמץ ככל יכולתה אבל אנשישראל 

 6ותרת. ואם נזרקים חזיזים, ואם מושחת רכב של רב, ככל יכולתו. מעבר לכ

 7ואם נשלח מכתב איומים ומושחתים שלטים של מועמדים, שלך יעקב, ושלי, 

 8ם הדברים האלה קורים והמשטרה אהשחירו לי את הפנים,  נכתב עלי הומו,

 9דופק ולא עובד ואנחנו צריכים  לא מוצאת שום דבר באף מקרה משהו פה לא

 10א, יפים שם. והם ידעו שאנחנו פה לא מזניחים את הנושלהרעיד את אמות הס

 11וכן מכתב שכולנו חתומים עליו, ואפילו להצעה של ירון אני אומר, אני מתנדב 

 12אם זה יעבור כהצעת החלטה אני מתנדב גם כן לעשות את הדבר הזה 

 13זה. אני חושב שזה יהיה דבר נכון  לשאלות שהוא קבע אני מוכן לעשות את

 14ימות ו המהות של המעשה הזה זה פגיעה בדמוקרטיה. זה אלונחוץ אבל אנחנ

 15שמרתיעה אנשים, אלימות שגורמת להם לפחד. אלימות שגורמת להם לא 

 16להביע דעה. והדברים האלה חייבים להיות, לדעת שאנחנו לא מזניחים את 

 17עידן או פנייה של אבי, או פנייה  שזה לא מכתב שלזה. ולכן החשיבות הזה 

 18וקבים יושב בשולחן הזה ואומר רבותיי, תעשו פה ואנחנו עשל שירלי, אלא 

 19אחריהם וכל שבוע אנחנו נשלח מכתב לכולם. למאה עשרים חברי כנסת 

 20 נשלח מכתב שאומר למה החקירות האלה לא זזות . 

 21  הם עסוקים עכשיו במשהו אחר.  מר אבי גרובר:

 22מאוד חשוב ברי פה.  רציתי להגיד. קודם כל אני תומכת בדברי ח :אלקוביגב' בת שבע 

 23להבין שבכל שלושת המקרים האלה, יש עננה מאוד כבדה שיושבת כעת על 

 24מספר תושבים רב ברמת השרון שמואשמים לחינם על המעשה שנעשה. אני 

 25מזמינה אתכם להיכנס לפייסבוק או לרשתות החברתיות האחרות, בזמן 

 26, שונאי דת, רים. מיד האשימו אותנו במקרה. אנטישמיים, גזעניםשקרו המק

 27יים כדי לעשות את המקרים האלה, זה ברור לנו שיש פה גורמים אינטרסנט

 28וזה לא במקרה הטיימינג שלהם, לדעתי זה גם לא במקרה שעד עכשיו 
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 1 בשלושת  המקרים 

 2  על האוטו.  אני בטוח שלא האשימו אותם בקליע, בקליע שהיה לי מר אבי גרובר:

 3לא אנחנו ישירות אבל האווירה בוא נגיד ככה, תתפלא, תתפלא.  :גב' בת שבע אלקובי

 4שנוצרה בזכותו...תרמה למצב בהחלט כי עד אז אף אחד לא התייחס בעיר 

 5, ולא התייחס לגרעין התורני בעיר זה עבר ככה בשקט. כאשר הדתהלמקרה 

 6אלה. אני בטוחה שיש אנחנו הצלחנו לערער את זה, עלו גם המקרים ה

 7הסיפור. ואם אנחנו עוד פעם מדברים על אינטרסנטיים שרצו להעלות את 

 8ביום שישי, כשאנחנו הגענו ביום שישי בערב שהייתה את  השפה הקשה.

 9אסיפת ההזדהות מכולם, צחי בפרט קיבל מילות נאצה עוד רגע זה הפך 

 10אני לא אפרט למכות. מפעיל של אחת הסיעות שיושבות פה בשולחן איתנו ו

 11גות וזה חמור ביותר שאנחנו בעמדת וזה חמור ביותר שזו הייתה שפת ההתנה

 12עשה אין לנו שום דבר שאנחנו יכולים להיאחז בו. אה, אבל התגוננות כי למ

 13תראו, אבל המשטרה טוענת ככה, או השב"כ טוען ככה. כלום, נכון לעכשיו 

 14אוד חמורים אם יש קבוצות של תושבים שמואשמים פה בשלושה מקרים מ

 15שהעירייה כן מחויבת לקחת צעד בישירות ואם בעקיפין. ואני חושבת 

 16עשות כל מה שניתן ומעבר אפילו, אני בעד גם מה שירון קדימה, לא לשתוק, ל

 17אמר, אני מוכנה ללכת לפוליגרף אני יודעת את התשובה מראש כבר שתהיה. 

 18 ולעשות משהו בנדון. 

 19יה ד, ולי היה חשוב להעביר פה משהו אחד. בזה שהעירילי חשוב משהו אח מר אבי גרובר:

 20  כל מה שביכולתה היה לעשות בהקשר הזה עשתה. 

 21 בטוח?  :גב' בת שבע אלקובי

 22אם יש לך שאלה על זה בכלל, אז אני אומר שזה מה שחמור מבחינתי. כי  מר אבי גרובר:

 23ה מה שאת עכשיו אומרת, זה שאני כראש העיר פוגע בחקירה, גורם לפגיע

 24  בחקירה. 

 25 ל העירייה. לא. אני מדברת ע :גב' בת שבע אלקובי

 26  זה בטוח, אז כן אני בטוח.  מר אבי גרובר:

 27 אתה בטוח?  :גב' בת שבע אלקובי

 28אני בטוח. עיריית רמת השרון, כל הגורמים בעיריית רמת השרון שיתפו  מר אבי גרובר:
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 1כן. אני רוצה  פעולה. ואתה שאלת על השבועיים האחרונים וכל הדבר הזה

 2...הכל. אני באתי לצחי ואמרתי לו שלפני להגיד לך משהו. זה בדיוק העניין. 

 3ותמים הסכמים ולפני שאנחנו מחלקים תפקידים. אני חושב שהגיע שאנחנו ח

 4זמן, שאנחנו קצת נעשה סדר בינינו בנושאים. זה שעדיין נראה לך שאני פה, 

 5, מנהל פה דברים זה הקטע. כי אתם יושבים בסוף מולי, מסתיר פה דברים

 6אה של הבחירות. וקשה לכם. קשה לכם. או קי עוד לא השלמתם עם התוצ

 7תגידי מה שאת רוצה. זה שיש לך ספק, זה שיש לך ספק, זה שיש לך  תגידו,

 8ספק, בדבר הזה שאנחנו עשינו הכול והעובדים קיבלו הנחייה מפורשת לשתף 

 9מת השרון נמסר, זה שיש לך עוד פעולה עם הכול, וכל המידע שיש בעיריית ר

 10  ק הבעיה. זה בדיוק העניין. ספק על זה זה בדיו

 11 עובדה שאתם לא יודעים איפה החקירה אפילו נמצאת.  :גב' בת שבע אלקובי

 12  מה אנחנו לא יודעים?   מר אבי גרובר:

 13 אתם לא יודעים איפה החקירה נמצאת.  :גב' בת שבע אלקובי

 14 ל. אני יודע איפה החקירה נמצאת. אבל אני אגיד לךאני יודע הכו מר אבי גרובר:

 15ו שאולי את לא מבינה. משהו...מדינת ישראל, אני אספר לך איזה שהוא משה

 16משטרת ישראל לא יושבת עם האנשים שיכול להיות ולא יעזור כלום, כל 

 17תושב ברמת השרון, כל תושב ברמת השרון הוא סוג של חשוד בדבר הזה. כל 

 18שטרת ל הוא סוג של. או קי. כל אחד יכול להיות חשוד. מתושב במדינת ישרא

 19ר. זה לא אקווריום. הם ישראל שהיא מנהלת חקירה היא לא יושבת עם ספ

 20לא יושבים עם הספר פתוח ומתחילה להגיד לך, בוא תראה זה אמר לי ככה, 

 21זה אמר לי ככה. זה לא עובד ככה. אני אומר לכם אמיתי, אתם חיים בסוג 

 22 ודע באיזה בועה אתם חיים, משטרת ישראל והשב"כ לאשל, אני לא י

 23די הדיון הזה הולך מנהלים ככה חקירות. הם מנהלים את החקירות, בוא 

 24ולא מגיע לשום מקום. אתם רוצים להוציא מכתב, אין בעיה ייצא מכתב 

 25מחר, אני לא חושב שצריך להצביע בשביל זה שיצא מכתב ואני יוציא מכתב, 

 26 י. אני אראה לך את המכתב לפני שאני מוציא אותו. דבר איתך רונאואני 

 27למה לא להצביע? נצביע, מוציא את המכתב מצטט את האנשים. מצטט  מר עידן למדן:

 28  החשיבות 
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 1 ויצא מכתב. מי בעד. מי רוצה. חברי מועצת העיר.  מר אבי גרובר:

 2 יש מישהו שמתנגד לפוליגרף?  ירון:

 3 של ההצעה הזאת והציטוט  מר עידן למדן:

 4  )מדברים ביחד( 

 5 שאתה מממן את זה ולא מהציבור.לפוליגרף בתנאי אני מוכן ללכת  מר רביד פלד:

 6את כל החברים אין שום פוליגרף. עכשיו על כל נושא נתחיל לשלוח  מר אבי גרובר:

 7 ה. יאללה חבר'ה מי בעד, מי בעד. לפוליגרף על כל דבר. זה לא עובד ככ

 8לי. אני לא מציע שנחמם את האווירה. אבי, אני אמרתי בתחילת הדברים ש :לב-מר רמי בר

 9חדשים. יש  זה לא המועצה שהייתה לפני חצי שנה. אנחנו באנו חברי מועצה

 10וחים לעניינים ואני לא מסכים שכל לנו ידיים נקיות ואנחנו באים הכי פת

 11לו אנחנו מטרפדים או עושים איזה שהוא משהו נגדך. זה לא הזמן נדבר כאי

 12 הקטע. ולכן אני הצעתי מה שרביד אומר. 

 13  תכל לי בעיניים, אני אומר לך. אם היה לי שמץ תס רמי מר אבי גרובר:

 14 אני מסתכל לכולם בעיניים. אבל אני לא.  :בל-מר רמי בר

 15רסיס מידע, רסיס מידע מי עשה את זה, ואם היה לי קשר למי שעשה את  רובר:בי גמר א

 16זה תקשיב שנייה משהו, הייתי דקה אחרי זה תופס אותו, מביא אותו 

 17בו אותו לרגע עד שזה נגמר. יש יותר ברור להגיד את למשטרה ולא נותן שיעז

 18  זה? 

 19רור לגמרי ובשביל שנסיר את אני מסכים איתך לגמרי. אתה ברור. זה ב :לב-בר מר רמי

 20 הענן הזה. 

 21 כין מכתב. אאני  מר אבי גרובר:

 22 אז נוציא את המכתב.  מר עידן למדן:

 23 )מדברים ביחד( 

 24  רמי אני אומר לך. מר אבי גרובר:

 25 . ה לא בא ממקום של האשמות. אבי בוא תניחו למה שהיה פעםז :לב-רמי במר ר

 26לא ננהל עירייה  אני לא מוכן, אני אומר לך,לא ננהל עירייה בפוליגרף.  מר אבי גרובר:

 27 בפוליגרף. 

 28 לקחו מפכ"לים לפוליגרף.  :לב-מר רמי בר
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 1  . אתה לא מפכ"ל. אתה לא מפכ"ל ואני לא מפכ"ל מר אבי גרובר:

 2רף. מה אתה יודע מה אבי. גם אני כשעליתי בדרגה לקחו אותי לפוליג :לב-רמי במר ר

 3 לעשות. מה קרה. 

 4 בים להצביע אפשר לשקול את זה ואפשר להציע את זה. חיילא  מר עידן למדן:

 5  רוני אתה רוצה שנצביע על זה או שמספיק לך שאני מוציא מכתב.  מר אבי גרובר:

 6  א'. 9עיף אני הצעתי את ס :לב-מר רמי בר

 7ממישהו שטען שעיריית רמת  אבי אני רק רציתי להגיד שאני לא שמעתי פה: מר רוני בלקין

 8 כלום. השרון לא עשתה 

 9אם היא אומרת שבטוח אז כנראה...ספק. הייתה פה שאלה מאוד ברורה  מר אבי גרובר:

 10שאנחנו לא עושים. בצורה מאוד ברורה הטילה ספק, באם העירייה משתפת 

 11 יה פה ספק הכי ברור בעולם. פעולה. ה

 12דוגמא צילום מכל המצלמות שקיימות בעיר השאלה היא מה נעשה. האם ל מר עידן למדן:

 13 עבר למשטרה. האם הוצע למשטרה. הו

 14 היא לקחה לבד. תשאל אותו מה הוא עושה.  מר אבי גרובר:

 15, האם או קי. אז אם לקחו את הדברים יפה מאוד אז תעדכנו את הדברים מר עידן למדן:

 16איפה  אחד יודע בוצעו...צריך לעשות את הדברים האלה. אם הייתה פה. כל

 17 הדברים...בוודאי. 

 18דר עכשיו כל אחד פה רוני צריך לעדכן אותך או שמספיק לך להכין סב מר אבי גרובר:

 19  מכתב. 

 20היות ואני זה שהגיש את ההצעה לסדר. היות ואני זה שהגיש את ההצעה : מר רוני בלקין

 21יות וכולנו קוראים ומדברים עברית יפה. לא בכדי כתבתי במשפט לסדר. ה

 22משיך הכול בסדר. עיריית רמת השרון תמשיך לסיים. קו מתחת תהאחרון. 

 23ל כל העסק הזה. עכשיו אם מקובל על כולם אז בואו לא נעשה סיבוב ע

 24שנוציא את המכתב. אני לא חושב, לא לא מקובל על אף אחת מהסיעות, כי 

 25 רוצים.  כולנומילא אנחנו 

 26  נרים את היד. וצא מכתב. אתה רוצה שאאז אני אומר לך  מר אבי גרובר:

 27 ם. אז בוא נרי: מר רוני בלקין

 28 מי בעד ההצעה של רוני? פה אחד תודה רבה. הלאה. מר אבי גרובר:
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 1 

 הוחלט להוציא מכתב לגורמי החקירה הממלכתיים .    החלטה: 

 ההחלטה התקבלה פה אחד. 

 2 

 3 

 4   30.12.18מיום   עידן למדן של לסדר  . הצעה4

   5 

 6 לסדר של עידן. בבקשה עידן.  הלאה. הצעה :מר אבי גרובר

 7 ההצעה שלי היא  :מר עידן למדן

 8 אין הצעה כזאת.  :מר אבי גרובר

 9 לא ביקשנו הכול בסדר. מה?  :מר גיא קלנר

 10 בבקשה עידן. בבקשה עידן.  :מר אבי גרובר

 11ואני חוזר ואומר. זה לא היה אמור לבוא  היות ש...הצעהזה מתקשר אני  :מר עידן למדן

 12  יה אמור לבוא כהצעת החלטה. או כהצעה לסדר.לטעמי זה לא ה

 13 מסכים איתך.  :מר אבי גרובר

 14, אז גם זה 8בנסיבות שנוצרו אז אמרנו נתחיל לקדם כפי שיש את סעיף  :מר עידן למדן

 15ו באמת נתחיל לזוז. אמור היה להיכלל שם. אבל חשבתי שיהיה נכון שאנחנ

 16שיתי איזה שהיא הצעה בעניין ועדת הכספים, יחד עם ועדת המכרזים. אז ע

 17ת ראש הוועדה אני חושב שזה הנכון. ביצעתי א מראש שמתי אותך כיושב

 18ההרכב לפי סיעות בערך, השארתי אופציה לנציג אחרון שהוא מסיעת זך או 

 19להתחיל לעבוד להשלים מסיעת רם. לבחירתם. אני חושב שזה יאפשר לנו גם 

 20יל לאפשר לנו להתקדם את כל העניין של הדוחות שעדיין לא נדונו. ויתח

 21ט וקל. התחיל לדון על התקציב עצמו. זו הצעתי, פשואיתם. גם יאפשר לנו ל

 22 אני חושב שזה נכון. 

 23אז אני מצטרף אליך בזה שאני עוד פעם, אני גם פניתי לצחי ואמרתי לו  :מר אבי גרובר

 24ני חושב שזה שנכון שאנחנו נעבור ביחד על סדר היום אם היינו מראש שא

 25זה שתי הוועדות  אז היית רואה שוועדת המכרזים וועדת כספים,יושבים 

 26מצאים בעבודה מאוד קדחתנית על הנושא של שאני מבקש להביא. אנחנו נ
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 1התקציב. אני לא יכול להגיד בדיוק מתי תהיה הענות יותר מוכנה אבל אני 

 2מאמץ שזה יקרה במהלך חודש ינואר. תהיה טיוטא מוכנה. ואז עושה כל 

 3לל שזה תקציב את ועדת הכספים. צריך עשרה יום מראש. ובג רציתי לכנס

 4פה, אז אני רוצה לתת קצת יותר זמן כדי ראשון של הרבה מאוד מהחברים 

 5ללמוד את התקציב. אני לא חושב שיהיו שם מהפיכות מאוד גדולות השנה 

 6עברה, אז מהבחינה הזאת אתם לוקחים כבר את התקציב של לעומת השנה ש

 7א שם. לא תהיה רחוקים מלברר את זה. לדעת מה נמצ שנה שעברה. אתם

 8אז שאתם ארבעה  4.1זה יוצא לעניין החלקים, עשרה מתוך שבע עשרה 

 9שהצעתם זה גם כולל את הנציג של סיעת רם. אני מציע שהחבר השביעי 

 10ב שגם מהמקום של מגוונים וגם בכלל אני דווקא תהיה דוברת. אני חוש

 11ההרכב של הוועדה יהיה  אני כיושב ראש, חושב שזה מתאים. ואני מציע ש

 12דן למדן. מי בעד? פה אחד. ב, דוברת, צחי, רוני, בלקין, גיא קלנר ועייעק

 13 תודה רבה. 

 14 זאת אומרת במקום נציג זך.  :מר עידן למדן

 15 בוועדת מכרזים. א בתוך העשרה. כן. הוא לא. נציג רם נמצא כי הו :מר אבי גרובר

 16 

 17  ירדו מסדר היום. 6-ו 5סעיף 

 18 

 19 

 עדה שראש העיר הרכיב.הוחלט פה אחד בעד חברי הוו   החלטה: 

 20 

 21 

 22 02/1022 עדכון שכרם של עובדים במשרות אמון בהתאם לחוזר מנכ"ל. 7

  23 

 24וזר מנכ"ל, עדכון שכרם של עובדים במשרות אימון בהתאם לח 7סעיף   מר אבי גרובר:

 25-ל 5%-ית בועי, עוזר המנכ"ללמעשה אנחנו מבקשים להגדיל את שכרו של ר

 26-רה מלצר, מנהלת לשכת המנכ"לית במשכר מנכ"ל, את שכרה של יע 40%

 27אתה רוצה להגיד על זה משהו, ניר רוצה להגיד על זה משהו. יש , 35%-ל 5%
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 1 לך משהו להגיד על זה? 

 2 אני רוצה להגיד.  :מר עידן למדן

 3ול. ושתיים א. זה לפי החוק. בהתאם זה כבר יותר גם מהאינטרו :' שירלי פאר יגרמןבג

 4עבודת קודש. הם שניהם אנשים מאוד הם ראויים ביותר הם עושים פה 

 5, בוגרי תואר שני. שניהם מגיעים מהסקטור העסקי. אני מאחלת מוכשרים

 6מי לכולם באמת עובדים מסורים אחראים ומדויקים. מי שלא מכיר זה 

 7 שמכיר יודע, שהם נותני שירות, תשובות ומענה, מטיפול התושב ועד כל

 8לא תושבי העיר אבל הם  באמת כל מעורבות פה בצורה שבאה מהלב. הם

 9 גרים פה. ויושבים פה. מתנהגים כאילו הם 

 10אז אני מצטרף לכל המילים החמות של שירלי, על עוזריה, אבל בהחלט הם  :מר עידן למדן

 11רות ועובדים ראויים, אבל יש פה שני עניינים. מה לעשות, יודעים לתת שי

 12מהגודל שלנו  שות במועצה חמישה חמש משרות אימון במועצהאחד, ניתן לע

 13היום כמה בעלי תפקידי משרות אמון יש לנו. בלבד. אז אני פשוט לא יודע 

 14 האם אפשרי? 

 15 כעוזרים כרגע שניים, שלושה, ארבעה.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 16 חסרים כרגע שלושה?  :דןדן לממר עי

 17 לא. יש ארבעה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 18 יש ארבעה?  :ר עידן למדןמ

 19 שניים של ראש העיר.  :גרמןגב' שירלי פאר י

 20 לא. לא משרת אמון. אחת אמון. רק אחת אמון  :גב' דברת וייזר

 21מיטב זה הכול. מותר לנו חמישה להשאלה כמה מוגדרים משרות אמון?  :מר עידן למדן

 22 ידיעתי. 

 23 הם נמצאים. הם לנו עדיין חמישה עידן.  :מר יעקב קורצקי

 24שני אדוני הגזבר היה  יש חמש אז רק שנייה ודבראנחנו צריכים לוודא. אם  :מר עידן למדן

 25צריך להניח פשוט את האישור התקציבי שנעמוד בנטל הכבד והעמוס של 

 26חברי מועצת העיר על ההגדלה הזאת וזה אישור שהיה צריך להישלח אלינו, ל

 27 סיס תקציבי. פי חוזר מנכ"ל, על פי זה כדי שנאשר ונדע שיש לזה ב

 28 ₪.  תואמ שולשזה אתה יודע ש :מר אבי גרובר
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 1זה הנוהל. בוא. יש את הנוהל. זה מה דורש ממך חוזר מנכ"ל, אם אתה  :מר עידן למדן

 2גם ₪ היום מאשר את זה. בלי אישור גזבר. אתה אחראי. גם אם זה חמישה 

 3אז לכן אני מעלה את זה. מצידי אני אסתפק בכך ₪.  תואמ שולשאם זה 

 4רשותנו אם הוא יאשר את זה פה בלי שיניח את זה בכתב לשיאשר את זה 

 5 עכשיו לפרוטוקול. 

 6לשנה. לעובד. ולכן ₪ אני מאשר שמדובר בסדר גודל של שישה עשר אלף  :מר גידי טביב

 7   ר.אפשר לעמוד בנטל התקציבי אז זה בסד

 8 עד לפני חודש היה מותר שישה נושאי משרה שניים ללשכת מנכ"ל שניים :מר ניר נאמן

 9 ללשכת ראש העיר ואחד 

 10  משרת אמון.  :ן למדןעידמר 

 11לכל סגן ראש עיר בשכר. עדכון שהגיע מהבחירות ועד עכשיו זה שהורידו את  :מר ניר נאמן

 12להעביר למשרד  זה אבל ...שאם יש אישורים שנעשו קודם לכן, אז צריך

 13 הפנים. 

 14  ים האלה. כמה כרגע יש לנו במשרות אמון כרגע? חוץ מהשני :מר עידן למדן

 15 בעה. סך הכול כולל השניים האלה. רא :מר ניר נאמן

 16 וכמה הורידו.  :מר גיא קלנר

 17 משישה לחמישה.  :מר עידן למדן

 18  אני אסביר. הורידו משישה.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 19 הכי גם האישור כאן צריך לקבל אישור ממשרד הפנים.  אובל :מר ניר נאמן

 20פוסקים האחרונים, לא אתם משרד הפנים. כי אנחנו לא האישור מ :גב' שירלי פאר יגרמן

 21  לא משרד הפנים כמובן. א

 22 המשמעות שיהיה סגן אחד בשכר בלי עוזר?  :ד"ר צחי שריב

 23  לא. לסגן בלי שכר אין בכלל  :מר עידן למדן

 24 לא בלי שכר. סגן בשכר.  :יבד"ר צחי שר

 25 ם עכשיו, נכנס מנכ"ל ונכנסאם היינו חדשים, אם היינו חדשים, ונכנסי :מר אבי גרובר

 26ם חדשים. סך הכול היו הולכים להיות חמישה ראש עיר חדש ונכנסים סגני

 27 אם אני זוכר נכון. 

 28 נכון. במשרות אמון אתה יכול בתיאור דרגה.  גב' שירלי פאר יגרמן:
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 1מאחר והמכהנים ממשיכים, ראש העיר ממשיך לו שניים למנכ"ל יש אחד,  :גרובר מר אבי

 2בלשכת ההוראה. זאת אומרת השניים מהסגנים יש אחד. נכון. זה ולכל אחד 

 3ראש העיר יכולים להמשיך בלי קשר לעדכון הזה, כל אחד מהסגנים שייכנס 

 4 יהיה לו את יכול להיות לו אחד. עוזר אחד. 

 5 לא במשרת אמון. דרוג דרגה.  :גב' דברת וייזר

 6 זה להבנתי התיקון.  :מר אבי גרובר

 7ון. שניים ראש עיר, שניים במשרות אמתפקידים  היה מותר שישה :גב' שירלי פאר יגרמן

 8לשכת מנכ"ל, אחד לסגן ראש העיר, ועוד אחד לסגן ראש העיר. הורידו 

 9מש משרה אחת מכל המכלול, לא קשור כרגע למי. בעיקרון מותר עד ח

 10משרות אמון, לתפקידים. אבל, שני סייגים. מי שכבר היה לא מפטרים אותו 

 11אנחנו  נקבל אישור ממשרד הפנים, ממשיכים ברצף, ולכן אנחנובעקבות זה ו

 12שואפים לקבל אישור להשאיר גם את המשרה השישית כמשרת אמון, אבל 

 13רוג היה וזה לא יתאפשר נוכל להביא עובד בדירוג דרגה זה אומר שלפי די

 14התקשיר של משרד הפנים. עדיין יהיה אפשר עוזר אבל לא במשרת אמון, 

 15ובים ה, וחלים כל מיני דברים טזה אומר שהוא עובד עיריי אלא בדרוג דרגה

 16  פה. 

 17 היו גם שישה לפני כן? : מר רוני בלקין

 18  כן.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 19 היו שישה? הם עובדים היום בעירייה? : מר רוני בלקין

 20 ארבעה נשארו.  :רלי פאר יגרמןשי גב'

 21 עם. ארבעה עוד פעם, כי שני סגנים. עוד פ מר אבי גרובר:

 22 אין שני סגנים.  לכן ירדו שני עוזרים.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 23ברגע שאחד הסגנים, שנייה, זה לא בדיוק, לא נכון, לא היו שישה. היו  :מר אבי גרובר

 24חד הסגנים הפסיק לכהן. ויחד איתו חמישה. שנה וחצי כבר יש חמישה. כי א

 25דל הוא שלשכת העוזר שלו ולכן היו חמישה. אבל ההבדל הוא אחר. ההב

 26יו עדכנו את זה. עדכנו את זה נסו היה מותר שניים. ועכשהמנכ"ל כשנכ

 27שלמנכ"ל מותר אחד. זה ההבדל שנהייה. אבל בלשכת המנכ"ל כבר מכהנים 

 28אומרת שאם היו שניים בלשכת השניים. ולכן אמרו לך שיש הוראת מעבר ש
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 1עם אנחנו מנכ"ל והמנכ"ל ממשיך, אפשר להגיש את הבקשה. עכשיו, עוד פ

 2בכל מקרה אנחנו נגיש.  אם תסכימו לעלות את השכר.נגיש את הבקשה. 

 3שהיא תוכל להמשיך לעבוד פה. אבל כל אחד מהסגנים זכאי, שני סגני ראש 

 4ף תושבים יכולים לקבל עיר בשכר, יחד בעיר שהיא בין עשרים למאה אל

 5עניין  שניים. רוצים לתת שניים בלשכה אחת, וכלום בלשכה אחרת אפשר. זה

 6ם. איך תסדר את זה זה עניין לך עד שניים בלשכות הסגנישל עוד פעם. מותר 

 7  שלך. 

 8ולכן כמו שאני מבין, אם אני מבין נכון. א' אין אני חושב שאין מה להתנות : מר רוני בלקין

 9ן העלאת השכר שמגיעה על פי החוזר לאלה שכבר עובדים פה, זה ולהתלות בי

 10מר כרגע שבעיריית סכום אפס. סך סכום אפס או סיפור אחד. ויש סיפור על

 11ון לא מועסקים שישה אנשים במשרות אמון כרגע, ובמשרת סכום רמת השר

 12האפס אם אני שר הפנים אגב, ממש תשחקו עכשיו עם החמישייה הזאת איך 

 13. תעבירו אותם בין הלשכות שיישארו חמישה. עכשיו אני מנהל שאתם רוצים

 14י. יש חמישה, מה שאני עושה לעובדים של עסק בחיים האזרחים שלי. זה

 15מישה, אל תגייסו לי עכשיו על איזה סיפור מהעבר תביאו לי החוק מתיר ח

 16את השישי עכשיו כי יש פה איזה אגדה מפעם. אז יתכבד אחד מהעוזרים 

 17 ויעבור.  האישיים האלה

 18מנהל, יש גיד לך משהו. תראה, זה משחק נורא יפה של אאני עוד פעם אני  :מר אבי גרובר

 19יר, גם בלשכות הסגנים שהם בלשכת המנכ"ל לשכת ראש העפה המון עבודה. 

 20נכנסים לזה והם באמת עובדים ולוקחים ברצינות את התפקיד שלהם, יש 

 21של השוק הפרטי. אנשים פה  המון עבודה. אנחנו לא מדברים פה על משכורות

 22ש. במקרה לא לוקחים אנחנו מדברים פה על סדר גודל של עשר ברוטו בחוד

 23 הטוב. 

 24 תשעת אלפים מאתיים.  :רמןי פאר יגגב' שירל

 25 זה ברוטו.  :מר אבי גרובר

 26 בן אדם עם תואר שני שעובד עשר שעות ביום.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 27 הרבה פעמים.  ובדים שישי שבת גם.ואני אומר לך שהם ע :מר אבי גרובר

 28 מה?  :מר יעקב קורצקי
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 1 )מדברים ביחד( 

 2 כבר עיר חופשית.  היא 30.10-ר חופשית. מהעי 13.11 -רמת השרון מה :מר אבי גרובר

 3 אין ויכוח אבי. אתה  :ד"ר צחי שריב

 4גם במשרד הפנים מבינים את זה. שיש המון עבודה ואנחנו, אתה יודע זה  :מר אבי גרובר

 5נורא יפה להגיד אז תשחקו ותעירו את האנשים. יש פה מומחיות מסוימת 

 6א ה שהבן אדם הזה עושה הוגיד לך רועי היקף העבודנצברת. אני יכול להש

 7מדהים וגם יערה. ההתמודדות עם הכמות הדברים שמגיעים, גם מלשכת 

 8ראש העיר וגם מלשכת המנכ"ל הם בהיקפים אדירים. הכסף הזה חוזר 

 9תאמין לי פי כמה וכמה בזכות העבודה שהחבר'ה האלה עושים. לתושבים, 

 10בים אנשים הוא היה חושב שסתם יוש גם משרד הפנים מבין את זה. אם

 11פונג בחדר תאמין לי שהוא לא היה נותן את כל ההוראות משחקים פינג 

 12האלה והוא לא היה מאשר את זה מראש. זה מן כזו רטוריקה נורא גבוהה 

 13פה המון עבודה ואנשים פה. תאמין לי  יום הדברים ישכלס של היום, 'ובת

 14פה הרבה  תר גבוהות בעירייה, ישהלוואי שהיינו יכולים לתת משכורות יו

 15ו נורא להחזיק כוח אדם איכותי, לאור הפיתויים שיש לאנשים מאוד, קשה לנ

 16בסקטור הפרטי. אנשים עוזבים פה, באים, עוברים תקופה קצרה, לפעמים 

 17. אנשים מאוד איכותיים. מאוד עצוב לנו לראות את זה. כי וממשיכים הלאה

 18ו נמצאים וק הפרטי להציע. ואנחנקשה לנו להתמודד עם מה שיכול הש

 19יש ביקוש לעובדים טובים. אבל בוא, אנחנו פה. אז יאללה.  במדינה שתמיד

 20 מי בעד? פה אחד. תודה רבה. 

 21 

 ות אמון. החלטה:    הוחלט פה אחד על עדכון שכרם של עובדי משר

 22 

 23 ועדת מכרזים מינוי  .8

  24 

 25ה דרך יר לי יושבת ראש הוועדועדת מכרזים, בהתאם לשמות שצחי העב :מר אבי גרובר

 26ור לו לשבת בוועדה הזאת. יושבת ראש הוועדה דוברת אגב ראש העיר אס

 27וייזר, חברים, יעקב קורצקי, מיכאל דורון, רמי בר לב, בת שבע אלקובי דני 
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 1  . יש הערה למשהו? לביא וירון גדות

 2 בלום, אני רוצה רק הצהרה ברשותך. למרות שהגשתי תצהיר למיכה  לב:-מר רמי בר

 3 אני יושב בוועדת מכרזים אני חייבתבקשתי להקריא אותו. יא פה נוסח שנאני רוצה להקר

 4א' בפקודת העיריות נוסח חדש. נכבדי  122להצהיר. הצהרה בהתאם לסעיף 

 5א' לפקודת העיריות נוסח חדש הנני 122סעיף שלום. בהתאם ...להירשם ל

 6ם מעניק שירותים משפטיימצהיר כי משרדו של אחי, עורך דין מוטי בר לב ה

 7ליווי מכרזים, הליכי הסדרת השילוט העירוני, לייעוץ בתחום ייעוץ הכנה ב

 8למנהלת ההתחדשות העירונית לעירייה ולגופי הסמך שלה מזה למעלה מעשר 

 9ו, לכן אני מצהיר בזאת כי חבר המועצה יהיה מנוע שנים לרבות בימים אל

 10ודעתי אלו. אבקש כי תוכן ה מלעסוק או להצביע במליאת המועצה בנושאים

 11 וקול הדיון ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. זה יצורף לפרוט

 12רק שאלה טכנית, זה אומר שבכל מכרז שאחיך מטפל אתה לא תוכל  מר אבי גרובר:

 13  להיות? 

 14 אמת.  :לב-מר רמי בר

 15 . הוא יכול להגיד מי אז אני שאלה. מיכה תגיד הוא יכול למלא מר אבי גרובר:

 16 ם האלה? מלא המקום שלו בנושאייהיה מ 

 17 באופן עקרוני ניתן למלאות ממלא מקום. אני חושב שמאחר ואנחנו  עו"ד מיכה בלום:

 18התחיל את  כרגע לא נותנים עבודה נוספת לעורך דין בר לב אלא משנים איתו את מה שהוא

 .... 19 

 20 אנחנו מדברים פה על אישור עקרוני. ככה מודיעים דבר כזה?  מר אבי גרובר:

 21 מעריכים את עבודתו בעירייה. נו אנח עו"ד מיכה בלום:

 22  לא. ויש לנו עוד הרבה מכרזים.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 23 מעריכים בא' או בע'?  :לב-מר רמי בר

 24 עריכים בא'. אסור לך לשאול על אתה בניגוד עניינים אמרת שלא מ :להק

 25ים עימו אלא רק התיקאני הודעתי לו שאנחנו מסיימים את ההתקשרות   :עו"ד מיכה בלום
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 1 בהם.  שהוא כבר מטפל

 2מי יהיה ממלא המקום? אתה רוצה  זבסדר אבל בתיקים שהוא מטפל, א :מר אבי גרובר

 3  להגיד שם של ממלא מקום? 

 4 חשוב על זה. אאני  לב:-מר רמי בר

 5 לא חייבים. יש מספיק חברים בוועדה.  עו"ד מיכה בלום:

 6 ן קוורום. לא. אבל הרבה פעמים אי גב' דברת וייזר:

 7 בדרך כלל בוועדה הזאת אין קוורום. מניסיון של שנים.  קורצקי:עקב מר י

 8הוועדה הזאת בגלל שהיא מתכנסת כל שבוא ביום רביעי, בבוקר והיא  גב' דברת וייזר:

 9 . הרבה לא מגיעים. מאוד לא פשוטה

 10 אני ממלא מקום.  מר עידן למדן:

 11חד י מקודם? פה אההרכב שהקראת סבבה. עידן ממלא מקום. מי בעד מר אבי גרובר:

 12 לה. אח

 13 

 14 

  הצביעו פה אחד על הרכב חברי ועדת מכרזים. החלטה:    

 15 

 16 . אישור האצלת סמכות לגברת שלומית רז9

  17 

 18שנוכל לעבוד בצורה ות ודברים כאלה, כדי דברים טכניים של חתימ מר אבי גרובר:

 19כות לגברת . אישור האצלת סמ9שוטפת ולתת שירות טוב לתושבים. סעיף 

 20לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש  17עיף ית רז בהתאם לסשלומ

 21, למלא את תפקיד ראש העיר 1975הראשות וסגניו וכהונתם. תשל"ה 

 22העיריות נוסח חדש. בעניין  לפקודת 324ולהשתמש בסמכויותיו על פי סעיף 

 23  חתימה על תעודה לרשם המקרקעין. שאלות? מי בעד? פה אחד. תודה. 

 24 

  ד על האצלת סמכות לגברת שלומית רז.  פה אח הצביעולטה:    הח



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 2.1.2019מן  המניין  מיום  מישיבת מליאה  2פרטיכל מס'

 

 37 

  1 

 2 . אישור האצלת סמכות למר עופר בראון 10

  3 

 4 

 5לחוק  17ף בהתאם לסעי בראון אישור האצלת סמכות למר עופר 10סעיף  מר אבי גרובר:

 6, 1975הרשויות המקומיות, בחירת ראש הראשות וסגניו וכהונתם. תשל"ה 

 7לפקודת  324פי סעיף בסמכויותיו על העיר ולהשתמש  למלא את תפקיד ראש

 8 העיריות נוסח חדש. בעניין חתימה על תעודה לרשם המקרקעין מי בעד? 

 9י על תחום אחד וזה על רגע, זה אותה תעודה רק שיש שניים או זה אחרא מר עידן למדן:

 10 תחום אחר? 

 11 האצלתר , אישו11אותה תעודה. שניהם יכולים לחתום. סעיף  מר אבי גרובר:

 12 לשרי חובב בעניין מתן רשיונות. יות סמכו 

 13 . 10רגע, לא סיימת את ההצבעה. על  מר עידן למדן:

 14 הצבענו.  מר אבי גרובר:

 15 אם הצבעת אז זה בסדר.  מר עידן למדן:

 16 מי בעד? פה אחד תודה. ר:מר אבי גרוב

 17 

  הצביעו פה אחד אישור האצלת סמכות למר עופר בראון   החלטה:    

 18 

 19בב בעניין מתן רשיונות עסק, היתרים להצבת שולחנות סמכות לשרי חואישור האצלת  .11

 20 או כסאות ורשיונות שילוט. 

  21 

 22סק, היתרים אישור האצלת סמכות לשרי חובב בעניין מתן רישיונות ע מר אבי גרובר:

 23  שאלות? , להצבת שולחנות או כסאות ורישיונות שילוט

 24 עיפים? זה לא על פי אותם ס :ד"ר צחי שריב

 25לא. לא. עוד פעם. הם יש את התעודה הזאת לרשם המקרקעין שאתה  רובר:בי גמר א

 26רוצה אתה צריך להציג. פה פשוט היא חותמת על רישיונות העסק כל 
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 1סמיכים אותה. כל תעודה כזאת צריכה הדברים האלה, אם אנחנו לא מ

 2בה שזה לעלות לראש העיר וזה לפעמים מתעכב. ואנחנו נמצאים, אין שום סי

 3ת רק בשביל החתימה. שאלות? משהו? יש ועדת מהבחינה הזא יתעכב

 4רישיונות, ויש זה, מחליטים מתי נותנים רישיון עסק היא פועלת בהתאם כדי 

 5רוצדורה שלמה.  להביא אישורים לקבל רישיון עסק אתה צריך לעבור פ

 6  שרי פה.מגופים צריכים לתת אישורים והכל זהו. 

 7 ולדת הנכדה השמינית אז היא ביקשה לא שרה, על האתמול התב ן:גב' שירלי פאר יגרמ

 8 מי בעד? פה אחד. עידן?  מר אבי גרובר:

 9 כן.  מר עידן למדן:

 10 פה אחד.   מר אבי גרובר:

 11 

  לגברת שרי חובב.    שור האצלת סמכות הצביעו פה אחד איהחלטה:    

 12 

 13 . אישור יו"ר והרכב הוועדות המקצועיות12

 14ה של ועדות. כמו שאתם יכולים לראות רק עם פה שורה ארוכ, יש 12סעיף  מר אבי גרובר:

 15הדרג המקצועי. רובם זה ועדת השלושה הזאת זה מנכ"לית יועץ משפטי 

 16נסות כמה שפחות וגזבר. יש איזה שהוא מהלך בכלל במדינה של

 17שהפוליטיקאים יהיו מעורבים בהחלטות כאלה ושהשיקולים יעשו מסיבות 

 18זה בכל מקרה אחרי זה, הם  חלק מהדבריםיב להגיד שבאני חי מקצועיות.

 19רק הגורם סוג של מייעץ, הם מכינים את החומר. למשל תמיכות, העירייה 

 20רקעות בסוף מאשרת את ההמלצה של ועדת התמיכות, גם הקצאה של הק

 21 וזה. אנחנו צריכים אחרי זה להביא לאישור מליאה נכון מיכה? 

 22 נכון.  עו"ד מיכה בלום:

 23נה הזאת יושב קודם כל הדרג המקצועי, בוחן רק מהשיקולים הבחיאז מ רובר:מר אבי ג

 24המקצועיים, מכין לנו את החומר. ככה אנחנו מורידים  את כל המעורבות 

 25ועצה זה עולה ובדברים האלה המככה זה אמור להיות ואז  הפוליטית
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 1  מצביעה. יש לכם שאלות? 

 2 וח אדם? ן ומכרזי כמוטי בר דגיש לי שאלה. מי זה אדון  :גב' בת שבע אלקובי

 3מוטי בר דגן היה מנכ"ל העירייה לפני סדר גודל של ארבע קדנציות. לדעתי  מר אבי גרובר:

 4משירה  הוא בתפקיד הזה הוא כבר הוא תושב העיר אני ירשתי אותו 

 5 שהבנתי שירשה אותו מאיציק  

 6ש מאוד ל צה"ל ואיהוא גם יושב ראש צוות. צוות זה הגמלאים ש גב' שירלי פאר יגרמן:

 7 רך. מוע

 8איש מאוד רציני, איש שמאוד מכיר. הוא גם צריך להבין משהו על  מר אבי גרובר:

 9 התפקיד. זה כמעט כל התפקידים שיש בעירייה. זה ימים על ימים בהתנדבות

 10לשבת פה לפעמים ימים שלמים של לשבת, וראיונות לתפקידים שנשמעים 

 11שדורש המון, זה תפקיד  ים האנשים.הכי מינוריים ואחד אחרי השני נכנס

 12המון זמן. המון השקעה וזה הכול בהתנדבות הוא מכיר מעולה את המערכת. 

 13זה לא מישהו חדש שאני הבאתי, אני השארתי אותו ואני יכול רק לתת 

 14ות על העבודה של הבן אדם. בן אדם מאוד, מאוד מסור, פטריוט מחמא

 15דע, הוא ש לו את היד מתאים. יאמיתי של רמת השרון. ואני חושב שהוא מאו

 16מכיר את המערכות האלה המון שנים הוא היה בהמון ראיונות הוא מכיר את 

 17  הנושא הזה ולכן אני ממליץ שהוא יישאר. 

 18החזר הוצאות משפט זה ברור, אין לנו  פרטניות לוועדות.יש לנו התייחסות  :ד"ר צחי שריב

 19 הערות.   

 20 . צריך לדברעל החזר הוצאות משפט  מר אבי גרובר:

 21 לא הצבעה לדבר.  מר עידן למדן:

 22על הוועדה של החזר הוצאות משפט? תן שנייה לצחי לעבור על הכול, אחרי  מר אבי גרובר:

 23את זה מסודר. בבקשה צחי. זה נשמע את ההערות שלך על הכול. בוא נעשה 

 24  תשאל את כל השאלות שלך, בוא נעשה את זה אחד, אחד. 

 25 זה בסדר. אפשר להצביע על זה.  מבחינתו אות משפטהחזר הוצ :ד"ר צחי שריב

 26 כן? יש למישהו הערות לוועדה הזאת?  מר אבי גרובר:
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 1 אבי, מדובר באישור, זה ועדות מקצועיות.  עו"ד מיכה בלום:

 2 יש לנו כמה שאלות לגבי הוועדות המקצועיות. זה בסדר?  :מר גיא קלנר

 3תעירו כל ההערות וצריך יל זה. לא נתח בוא נעבור כולם ואז נעשה הצבעה. מר אבי גרובר:

 4  נתקן ונגיע להסכמה ונצביע פעם אחת. נרים פעם אחת את היד. 

 5את יש פשוט מספר ועדות להערה כללית, מספר ועדות שלמשל הקצ :ד"ר צחי שריב

 6או מכספיה קרקעות ומבנים, תמיכות ועדות שמקצות מנכסי העירייה 

 7עדה מקצועית אבל עשה בווע שזה ילגורמים שפועלים בעיר. באמת החוק קוב

 8 הוא מאפשר גם שתהיה ועדה של המועצה. 

 9  חייב לעבור אישור מועצה.  :רזייו דוברת 'בג

 10 וע, אני יודע שזאת לאאני מדבר על ועדה של המועצה שתוכל לקב :ד"ר צחי שריב

 11הוועדה הזאת. אבל הוועדה של המועצה שבה יש נבחרי ציבור קובעת מדיניות, קווים 

 12 הוועדה המקצועית פועלת על פיה.  לים,מנחים, נה

 13גם וגם אחרי שוועדה מקצועית מתכנסת וממליצה. היא ממליצה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 14 למועצה. זה עדיין חוזר אלינו. אנחנו 

 15 זה מגיע אלינו.  ייזר:ברת וגב' ד

 16 הוועדה עצמה לא מחלקת כסף.  מר אבי גרובר:

 17  מקצועי. גורם אנחנו מייעצים כ גב' שירלי פאר יגרמן:

 18 בוועדות האלה אז אנחנו חשבנו שצריך ללכת ביחד. למנות את הוועדה :ד"ר צחי שריב

 19 של המועצה ואת הוועדה המקצועית ולא שאין לנו את הוועדה ...   

 20  מה זה הוועדה המקצועית? : שירלי פאר יגרמן:' גב

 21 ור. הוועדה המקצועית זו הוועדה שהובאה לנו כאן לאיש :ד"ר צחי שריב

 22 וזה עולה אלינו.  ' דברת וייזר:גב

 23 נכון וזה עולה אלינו. אתה תקבל את כל החומר.  מר יעקב קורצקי:

 24 למועצה. גם אם תהיה לך ועדה זה עדיין מגיע  גב' שירלי פאר יגרמן:
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 1  ואז פה תקבל את ההחלטה. בלאו הכי.  :מר יעקב קורצקי

 2 לא. לא. למשל.  :ד"ר צחי שריב

 3ענה. למשל בנושא הזה של תמיכות. הרי אתתנו לי אני  י הבנתי אםנא מר אבי גרובר:

 4דיברנו על זה, ישבתי הסברתי לך את זה יום קודם. גם בקדנציה הקודמת 

 5יכות שישבה ודנה בקריטריונים עצמם. הקמנו ועדת משנה לעניין של תמ

 6ועדת התמיכות המקצועית בצורה קצת עיוורת. כאילו לא מסתכלת על 

 7בון חיצוני שבודק בהתאם למה לקריטריונים ושב רואה חשהשמות היא י

 8הקיימים שהם עדיין חוקיים. זאת אומרת אם רוצים להיכנס למהלך של 

 9. לא אנחנו 2019את שנת לשנות את זה, צריך להבין אנחנו כבר התחלנו 

 10עושים את זה הרבה יותר מוקדם. השאיפה שלנו שעד חודש פברואר, מרץ 

 11ופים מגישים את הבקשות כדי שלא יטריונים הגכבר פרסמנו את כל הקר

 12יהיה מצב שאתה עובד שנה שלמה במן סימן שאלה כמה כסף תקבל ואז 

 13ששינו את  בסוף השנה פתאום אתה מגלה שחתכו לך את ההקצבה בחצי. או

 14הקריטריונים או לא יודע מה. אנחנו עושים מאמץ שזה יקרה כמה שיותר 

 15ונים הקיימים ומכניסה את הקריטרי מוקדם. הוועדה הזאת יושבת ולוקחת

 16את הכול לתוך הנוסחה. בודקת אישורים ככל שצריך וכל הדברים האלה ואז 

 17ה. בכל מוציאה המלצה. שקל לא עובר לפני שהמועצה עצמה ישבה והחליט

 18מקרה. אפשר להקים וועדה שיושבת וחושבת עכשיו איך עושים את 

 19דבר על זה, על זה תה התחלנו להקריטריונים. וזה ועדה שעוד פעם, גם אני וא

 20איזה ועדות ודברים כאלה, אז הועדה הזאת למשל הייתה שם, הייתה אמרתי 

 21יהיה אצל לך. היא טובה. הוועדות האלה יושבות ועובדות. אני לא רוצה שזה 

 22ראש העיר. בסופו של דבר כל מה שאין ועדה שאין למטה כאילו עולה לראש 

 23אני לא חושב שזה נכון שזה ראש העיר.  העיר, אני לא רוצה שזה יהיה אצל

 24הכול קורה מתוך לשכת ראש העיר. אני חושב שזה כן נכון שהיועץ המשפטי, 

 25ורם המקצועי. הם הגזבר, המנכ"לית הם אלה או תלוי מי באיזה ועדה הם הג

 26אלה שמכינים את החומר. הם לא פוליטיקאים, הם לא בתוך השיח הפוליטי, 

 27להשפיע במקומות האחרים. עוד פעם אים יכולים ואנחנו אחרי זה הפוליטיק

 28 זה יקרה, ואני גם אגיד לך. 
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 1 פוליטיקאי זה לא מילת גנאי.  מר עידן למדן:

 2שזה לא ה רואה תוך חודש או חודשיים אני אגיד לך יותר מזה. אם את מר אבי גרובר:

 3אתה יכול להגיש קורה. נגיד אני החלטתי לא בא למנות את הוועדות האלה. 

 4מסביר לך איך. לדעתי אתה חשבת על זה כבר לבד. אבל  לסדר כאילו הצעה

 5אתה יכול להגיש הצעה לסדר שאומרת אני מבקש ועדת משנה לתמיכות 

 6עשה אשה את זה. אני אומר לך שאני למנות ועדה זה למנות, אם אני לא עו

 7את זה. השאיפה שלי זה כבר בחודש הבא להביא את כל הוועדות של חברי 

 8, בגלל שאני עוד פעם אומר את זה, בגלל שאנחנו ני לא רציתיהמועצה. א

 9יושבים ודנים, אני כן מקווה שאנחנו כן במהלך החודש הקרוב כן נצליח 

 10תי להביא כל מה שבמחלוקת. ורציתי לגבש קואליציה מסודרת לעיר. לא רצי

 11באמת להביא, ועדת מכרזים צריכה כבר להתחיל לשבת לדון על נושא של 

 12ביא דוגמא שזה ועדה שכן הבאתי כי יש לנו בית ספר אני עכשיו מבית הספר. 

 13במורשה שהכל מחכה שוועדת המכרזים תוכל לשחרר את המכרז למשל. זה 

 14ת כספים של התקציב אני רוצה כמה היה לנו מאוד קריטי לצאת איתו. ועד

 15שיותר מהר להיות מסוגל להביא אותו, אז אני רוצה שאני כבר אוכל להיכנס 

 16תחיל לרוץ עם הוועדה הזאת. זה למה לא הבאתי את הכספים ולה לוועדת

 17הוועדות האלה. אבל הוועדות האלה המקצועיות שיש שם רק אנשי מקצוע. 

 18 אתה לא תראה בשום 

 19ועדות שיכולות להיות מקצועיות ויכולות להיות מורכבות מחברי  שי מר עידן למדן:

 20 מועצה ונציגי ציבור. 

 21 כמו למשל.  מר אבי גרובר:

 22למשל הקצאת קרקעות ולמשל תמיכות. זה ועדות שאנחנו יכולים  דן:מר עידן למ

 23 להחליט. 

 24 בתמיכות בכל מקרה תהיה ועדה עם חברי המועצה.  מר אבי גרובר:

 25. לא. יש הבדל בין ועדת התמיכות עצמה לבין ועדה שאתה מדבר אל מר עידן למדן:

 26 ת. שתקבע מעת לעת, ותשנה את הקריטריונים זה ועדה אחר

 27עידן, בוא נעשה את זה פשוט. חכה שנייה. ועדת הקצאות וועדת תמיכות  גרובר:מר אבי 

 28כרגע מאחר ובאמת בחודש הזה אנחנו לא דנים. בוא, נוריד אותה. יש עוד 
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 1 ועדה? 

 2 אני אגיד לך, כרגע מה אנחנו.  מר עידן למדן:

 3 אנחנו לא נותנים כרגע.  מר אבי גרובר:

 4גם ברוח של להתחיל לעבוד, אני אגיד את הדברים ו ברוח טובהאנחנו גם  מר עידן למדן:

 5 שאני חושב שכרגע. אפשר גם וגם, תמיכות אפשר גם וגם. 

 6קשות להקצאת קרקע מאת רשות זה מה שמראים פה זה ועדת הקצאות ב מר אבי גרובר:

 7ידונו בוועדה מיוחדת באותו רשות. להלן ועדת הקצאות, ועדת  מקומית

 8ורט להלן, מנכ"ל הרשות, או נציגו שהינו ה חברים כמפהקצאות תמנה חמיש

 9עובד הרשות, ב. גזבר, ג. היועץ המשפטי לרשות, ד. מהנדס הרשות, ה. מנהל 

 10 מחלקת הנכסים. זה בחוק למשל. 

 11 גם נציג ציבור.  :ן למדןמר עיד

 12אני מקווה שלא בוער להקצות קרקעות אפשר לחכות עם זה עד שנראה  :ד"ר צחי שריב

 13 טריונים. מה הקרי

 14 אני מציע ככה.  עידן למדן: מר

 15כל הקצאה של קרקע מפורסמת, אפשר להגיש התנגדויות. יש הליך שלם  מר אבי גרובר:

 16ת של רמת השרון. זה צריך שעושים. זה לא שככה סתם מחלקים את הקרקעו

 17לבוא לאישור המועצה. אין לזה שום תוקף אם העירייה לא אישרה. נכון, 

 18עלמו לך כל הקרקעות יין פה פתאום מחר יטועה מיכה. אאני  תקן אותי אם

 19 ברמת השרון ומישהו מקבל אותם, זה לא עובד ככה. 

 20אחת מהן אין מקום  השאלה מיכה. בכל הוועדות שהוצגו פה בטבלה, באף מר גיא קלנר:

 21 שואל את זה.  להכניס נציגי ציבור? לא אני

 22ולם ועדות...וכל מהם, ברובם ככאני אומר שבחלק מהם אסור. בחלק  עו"ד מיכה בלום:

 23 ההחלטות שלהם מאושרות אחר כך במועצה. 

 24 זה ועדה עובדת. זה ועדה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 25 ם. אז אני שואל האם למעט כוח אד מר גיא קלנר:

 26 אפשר לשים נציג ציבור.  מר עידן למדן:

 27 הוא הקריא שמות. היה רשום עובד אחר  גב' דברת וייזר:

 28 ד אחר שעובד הרשות. מנכ"ל או עוב :מר אבי גרובר
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 1 עובד אחר, ועדת הקצאות אתה לא יכול דווקא.  גב' דברת וייזר:

 2 מה שסטטוטורי, סטטוטורי.  מר עידן למדן:

 3 סטטוטורי אתה לא יכול לגעת בזה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 4קחים זה בדיוק מה שהם ניסו למנוע. הקטע זה שיושבים חברי המועצה לו מר אבי גרובר:

 5העירוניות ומתחילים לחלק אותם לפי הצרכים הפוליטיים.  את הקרקעות

 6 את זה בדיוק רצו למנוע. 

 7קובע שהוא לא. זה לא קשור לצרכים פוליטיים. אתה לוקח משהו ו מר עידן למדן:

 8 לצרכים פוליטיים. 

 9 אני אומר לך מה רצו למנוע.  מר אבי גרובר:

 10 יניות. דה מחליטה על המבשביל זה המועצ גב' שירלי פאר יגרמן:

 11אני לוקח את זה לדברים האחרים. היו לנו לא פעם ויכוחים על ועדת  מר עידן למדן:

 12, וכשזה מגיע תמיכות, כולל על איך זה מנוהל, כולל כשזה הגיע פה למועצה

 13למועצה, זה כבר מגיע אחרי הרבה דיונים שלא היה נוכחים בהם חברי 

 14  יה לעשות את זה.המועצה. ואני חושב שיש את האופצ

 15 רגע עידן. ולא שינינו בדיון?  מר אבי גרובר:

 16מעט מאוד. נדיר מאוד ויש את האופציה הזאת על פי חוק וזה לא רק  מר עידן למדן:

 17 זה ועדה אחרת. נים זה ועדה אחרת. הוועדה של הקריטריו

 18ת אם הסברתי בתמיכות למשל. ניקח לדוגמא. בתמיכות אתה באמצעו עו"ד מיכה בלום:

 19צם את התמיכות. מה אנחנו עושים, יש סעיף תקציבי התקציב קובע בע

 20 ספורט. 

 21 אל תגיד ספורט.  מר אבי גרובר:

 22 מרתי בכוונה לא אמרתי, גוגואים. בסדר. שלא יהיה פה. בכוונה א עו"ד מיכה בלום:

 23 גוגואים זה לא ספורט?  מר עידן למדן:

 24 אני אבדוק את זה.  מר אבי גרובר:

 25ט אתה קובע תקציב במסגרת ועדת הכספים, בתקציב יש ספורט. בספור ם:עו"ד מיכה בלו

 ₪26. אתה קובע סעיף ספורט. הסעיף הזה לתמיכות בספורט. קבעת מיליון 

 27ריטריונים האלה נקבעו על ידי מועצת העיר הוועדה יש לה קריטריונים כשהק

 28הקודמת, בינתיים זה נשאר עד שתחליטו, אם תרצו לעבוד על קריטריונים, 
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 1 משנה  זה בדיוק אותה ועדת

 2 ציבורית.  מר אבי גרובר:

 3שאתה דיברת, ואתם קובעים את הקריטריונים שאתם רוצים לראות  עו"ד מיכה בלום:

 4ה, כגוף מקצועי, עובדים אני והגזבר אותם. אנחנו לפי הקריטריונים האל

 5 ורואה חשבון, עובדים מחלקים את הכסף. 

 6 את הגוף הזה  יש את האופציה לעשות מר עידן למדן:

 7תהליך הזה אני לא יכול לשנות במסגרת הוועדה הזאת. עכשיו ועדה  מיכה בלום:עו"ד 

 8הזאת לאחר מכן מעלה את זה חזרה, אחרי שעשתה את כל העבודה מביאה 

 9 דהיינו יש לנו ביקורת על כך. זה למליאת מועצת העיר ואישורה.  את

 10 זה בהקשר של התמיכות.  מר גיא קלנר:

 11  ריטריונים.קהכול בסדר רק.  ובר:מר אבי גר

 12 אין ועדה ...בתקציב, או במסגרת המועצה אפשרות להשפיע עליה.  עו"ד מיכה בלום:

 13ה הבנתי שהמועצה היא רגולטור השאלה שלי יותר חדה. האם יש פה ועד מר גיא קלנר:

 14בר הזה. אבל האם יש פה ועדה שעדיין כמו בכוח אדם, ניתן בתוכה על הד

 15 איזה חלק כן? ציבור? כן או לא? אז בלהכניס נציג 

 16אני עוד פעם אומר, יש במכרזי כוח אדם, יש את המכרזים הרגילים ניתן  עו"ד מיכה בלום:

 17של הבכירים. המכרזים של להכניס  חברי מועצה פנימה. לא במכרזים 

 18הבכירים זה קבוע. או קי. עכשיו, לעניין מה עוד, לעניין נכסים למשל, נכסים 

 19ם מגיעים אליכם חזרה למועצה בעצם, הנכסים  הרציניי עיםאתם קוב

 20. כך שאין צורך בחברי מועצה. וכל יתר מה 188לקבלת אישור. לפי סעיף 

 21 שאני רואה, אני לא רואה מקום 

 22 אני רוצה שלא אתה תקבע אם יש צורך או לא.  בר:מר אבי גרו

 23 החזר הוצאות רטרו, תקציב, הלוואות, תקציב.  עו"ד מיכה בלום:

 24 ר מיכה, לא אתה. מה החוק אומ גיא קלנר: רמ

 25 זה מה שיש לי לומר. חוץ מזה אני לא רואה שום מקום שחברי מועצה  עו"ד מיכה בלום:

 26 הוא אומר בשום מקום.  מר גיא קלנר:

 27 לא. תמיכות יכולה להיות בכוח אדם יכול להיות.  עידן למדן: רמ

 28 בתמיכות אסור. בגלל זה.  עו"ד מיכה בלום:
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 1 מיכה, לא נכון. יש לא נכון. לא נכון  :ן למדןמר עיד

 2מה שהבנו מההסבר הזה, שיש קריטריונים. שנקבעו על ידי המועצה  :ד"ר צחי שריב

 3ל ידי הוועדה הקודמת כבר לא הקודמת, והוועדה המקצועית שגם מונתה ע

 4יכולה לפעול. המועצה החדשה צריכה לקבוע את אותה ועדה מקצועית אבל 

 5ים חדשים. מה שקבעה לא הזדמן לה לקבוע קריטריונלא היה או עוד 

 6. אבל הקריטריונים הקודמים לא מתבטלים אבל מה המועצה הקודמת

 7ציבור רוצה שהתבטל זה המועצה הקודמת שקבעה אותם. ויכול להיות שה

 8קריטריונים אחרים. לכן אני סבור, זה מה שאני מנסה להגיד פה מהתחלה 

 9יטריונים, קרוא את הקרן בקריטריונים לאת ההזדמנות לדו שאנחנו רוצים 

 10לדון בהם, לקבוע למה אתה קוטע אותי? לקבוע את הקריטריונים שהמועצה 

 11מונו ומבטיחות הזאת רוצה ואז הוועדות האלה תוכלנה לפעול אם הוועדות י

 12לא לפעול על פי הקריטריונים הישנים אלא להמתין לחדשים אז בסדר. אבל 

 13 רי שנמנה אותם. אם מחר הן תתחלנה לעבוד אח

 14  ועד אז אין תמיכות?  בר:מר אבי גרו

 15 אפשר לעשות אותם במועצה הבאה. איזה תמיכות צריכות להיות בינואר?  :ד"ר צחי שריב

 16תמיכות ספציפיות אין לי בעיה שלא נצביע עכשיו.  אמרתי לך, אז עוד פעם מר אבי גרובר:

 17ה שזה לא כזה שנצביע בישיבה הבאה. אבל אני כבר אומר לך, אתה תרא

 18ה שהדיונים האלה אתה לא תגמור איתם בשבוע, שבועיים, פשוט. ואתה תרא

 19אני אומר לך. מניסיון שלי, קדנציה קודמת ישבנו, אני אומר לך כמעט שנה 

 20 בדיונים על הקריטריונים. כן, אתה תראה.  בדיונים,

 21 ניסינו ולא הגענו להסכמה בסוף.  גב' דברת וייזר:

 22וד פעם אני אומר לך גם רוב אה, אתה תראה, אתה תראה ועתר אתה מר אבי גרובר:

 23הסעיפים אני מביא את הסעיפים שאתה אומר לי, אני יכול לנסות לנחש 

 24, עוד פעם, המקום המרכזי שאתה איפה יכול להיות יותר מחלוקת. דרך אגב

 25כחבר מועצה משפיע, זה שאתה לוקח את ספר התקציב ומחליט באיזה 

 26חנו קובעים. בין כסף. זה המקור המרכזי שבו אנ סעיפים אתה שם כמה

 27העמותות זה טיפול בנפגעי נפש, או בכל מיני דברים כאלה. יש שם 

 28המתנדבים, כל קריטריונים מאוד שבודקים את מספר הפעילים, את מספר 
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 1מיני כאלה דברים. ולפי זה מחליטים. אני אומר לך שהוועדות האלה צריך 

 2על סמך  איזה שהיא וודאות שהם יודעים להיות איזה שהוא המשכיות של

 3מה הם פועלים. עכשיו אנחנו נבוא ונגיד שעד שלא נגמור לדון אין תמיכות 

 4שאתם אומרים ברמת השרון, אתה לא לגמרי מבינים את המשמעות של מה 

 5עכשיו, אני אומר לך. אתה תגמור פה עמותות ואני אומר לך שיש פה אלפי 

 6תה העמותות האלה מהגופים האלה ואאנשים שמקבלים שירות מעולה מ

 7  עכשיו שולח אותם לאיזה חוסר ודאות מוחלט. 

 8 שנת התקציב של ...כבר גמרנו עמותות.  :ד"ר צחי שריב

 9יב בינתיים, אז כל זמן שאין תקציב ות גם כשאין תקציש להם חוסר ודא מר עידן למדן:

 10 הם באותה חוסר ודאות. זה לא רלוונטי. 

 11י שתים עשרה. ומותר לחלק רק חצי , כי יש תקציב של אחד חלקנכון זה לא מר אבי גרובר:

 12 כסף. 

 13ואם אתה תחליט למשל. בספורט, לא רצית ספורט, למשל בצרכים  מר עידן למדן:

 14אז זה ישפיע גם האחד חלקי שתים ₪ לשים שני מיליון מיוחדים אתה רוצה 

 15ותו, ה חלק מהתקציב שאתה תחליט לשנות אעשרה. זאת אומרת אם ..יהי

 16ים האלה, ותצטרך להיות כבול אליהם. גם לאור אתה כרגע די כבול גם בדבר

 17 הדברים ששומעים. אז זה לא להגיד שאם אין 

 18כות ירד. היא לא נמצאת פה. יאללה. תמיבואו הורדתי את הוועדה הזאת  מר אבי גרובר:

 19 הקצאת קרקעות ירד. לגבי הוועדות האחרות יש איזה שהם שאלות? 

 20וך לא מתוך מוטיבציה להכניס לשם איש יש לנו שאלה. יש לי שאלה מת ר:מר גיא קלנ

 21ציבור, אבל רק כדי להבין את גבולות הגזרה ואת ההבדל ביניהם. ועדת 

 22 כתוב ועדת השלושה. פקידם תחת השמש? השלושה וועדת יועצים. מה ת

 23 ועדת השלושה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 24 וועדת יועצים.  מר גיא קלנר:

 25 נכון.  ר יגרמן:רלי פאגב' שי

 26 מה ההבדל ביניהם ומה תפקידם בפקטור?  קלנר:מר גיא 

 27ועדת השלושה מתעסקת בעיקר באישורי מכרזים של משק  גב' שירלי פאר יגרמן:

 28כרזים פטורים על פי הפקודה של המדינה. מתעסקת בכל מה וכלכלה. שהם מ
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 1ל כל בטים של תקשורת וכל מה שקשור לסיבים אופטיים ששקשור להי

 2 המדינה.  המכרזים שאנחנו עושים דרך

 3פשוט בטפסים שלהם זה מופיע באיזה יום זה התקבל אישור ועדת  מר אבי גרובר:

 4של ועדת יועצים זה אותו השלושה, ככה הם קוראים לזה. זה תכלס כמו סוג 

 5 זה אותו דבר. 

 6להגיע  מנהל מחלקה רוצה להתקשר עם מכרז של המדינה. חייב גב' שירלי פאר יגרמן:

 7לושה בודקת את המכרז, בודקת את הפטור, יושב לוועדת השלושה. ועדת הש

 8יועץ המשפטי ובודק את הפטור של המדינה נתנה שאנחנו יכולים להתקשר. 

 9ציבית תימחורית ואת עיקרי המכרז. ואנחנו מוציאים יושב גזבר בודק תק

 10ועדת פרוטוקול. היום גם שונה החוק אנחנו חייבים לפרסם את החלטות 

 11תקשרות כזו או אחרת זה תפקידה. ועדת השלושה, שאנחנו מפרסמים ה

 12 יועצים. 

 13 משכ"ל או מדינה.  מר עידן למדן:

 14 זה. ועדת יועצים זו ועדה שגםחשכ"ל או משכ"ל ככה קוראים ל גב' שירלי פאר יגרמן:

 15מתכנסת. יושב גם בה מבקר העיר, מבקר העירייה זה ועדה שכל מה שהוא 

 16עדה הזאת. שזה התקשרויות יע ברכש על פי הפקודה עולה לוולא טובין שמופ

 17עם נותני יעוץ ושירותים. שיש בה נהלים, איקס הצעות מחיר, פול כזה או 

 18רכי דין, אם זה מאגר של מעצבים אחר להכניס לתוך, אם זה מאגר של עו

 19גרפים, אם זה מאגר של צלמים או אם זה שעת סיפור כזו או אחרת בספרייה 

 20י המחלקות כל הוועדות אצלנו . זה תפקיד מאגר היועצים. מנהלא' או ב'

 21ממוחשבות, מנהלי המחלקה מעלים את הצרכים בתוך הוועדה הממוחשבת, 

 22קים את התמחור ועדת יועצים יושבים הוועדה בודקים את ההצעות, בוד

 23תמיד תבחר את ההצעה הזולה ביותר, אלא אם כן יש נימוק אחר לה 

 24 שמתועד בפרוטוקול. 

 25 יכולה ליצור שירות.  עד איזה היקף כספי גיא קלנר: רמ

 26 כל היקף.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 27 כל היקף?  מר גיא קלנר:

 28 כן. כל היקף.  גב' שירלי פאר יגרמן:
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 1ואם היא לא קיימת זה סמכות שהייתה נתונה בידיו של ראש העיר זה מה  מר גיא קלנר:

 2 שאתה אומר? מה? 

 3 עדה סטטוטורית. זה ולא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 4 זה על פי.  בלום: עו"ד מיכה

 5 אני שאלתי  מר גיא קלנר:

 6 על פי חוזר מנכ"ל.  עו"ד מיכה בלום:

 7 ורית. חוזר מנכ"ל, זה ועדה סטטוט גב' שירלי פאר יגרמן:

 8 חייבת להיות ועדה כזאת?  מר גיא קלנר:

 9 ..הוועדה הזאת.  עו"ד מיכה בלום:

 10 ת. היא ועדה סטטוטורית. סטטורי זה ועדה גב' שירלי פאר יגרמן:

 11 היועצים לא הייתה סטטוטורית.  מר גיא קלנר:

 12 הייתה, הייתה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 13 היא לא הייתה סטטוטורית.  מר גיא קלנר:

 14 איציק לא סיפר לו איך עושים.  בר:י גרומר אב

 15 . 2015-מ גב' שירלי פאר יגרמן:

 16 ו? אנחנו בסיפור איציק עכשי מר גיא קלנר:

 17 ם רכב. גיא, ג גב' שירלי פאר יגרמן:

 18 ממתי?  מר גיא קלנר:

 19הם הקשו עוד יותר על הוועדה והפכנו  2016. שבאוגוסט 2015 גב' שירלי פאר יגרמן:

 20 לחלוטין.  להיות ועדה ממוחשבת

 21 איפה הפרוטוקולים של ועדת  מר עידן למדן:

 22 אצלנו מתויקים.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 23 קים או מפורסמים גם באתר. וימת מר עידן למדן:

 24 לא מפרסמים.לא מפורסמים. אנחנו  שירלי פאר יגרמן: גב'

 25 בלי שום הגבלה של סכום?  מר עידן למדן:

 26מוזמן לבדוק פרוטוקול מבקר  של סכום. אתה בלי שום הגבלה גב' שירלי פאר יגרמן:

 27  העירייה בוועדה הזאת. 

 28 ילים על ועדת נכסים? שירלי, את יכולה להגיד כמה מ :ד"ר צחי שריב
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 1 כן. ועדת נכסים זה ועדה שמתכנסת יושבים בה מנכ"ל, גזבר, אר יגרמן:גב' שירלי פ

 2ולים אלינו לדיון זה יועץ משפטי, מהנדסת, ממונה על נכסי העירייה. רוב הנכסים שע

 3ג זה או אחר. בתוך בית ספר. מי בנושא ניהול עצמי בבתי הספר. למשל, חו

 4ר שהחללים, יש היסודיים. הם בניהול עצמי, זה אומשיודע זה בתי הספר 

 5מחירון שמאות שנעשה על ידי העירייה בשיתוף משרד החינוך לפני מספר 

 6תי בתפקיד, אבל זה נבדק שנים, שנתיים או שלוש אם אני לא טועה טרם היו

 7אחת לתקופה על ידי השמאות כדי לראות שבאמת המחירים מגיע מישהו 

 8 ת בתוך בית ספר לצורך העניין. שרוצה לעשות חוג אנגלי

 9 זה שימוש בנכסי העירייה?  :ר צחי שריבד"

 10  בדיוק.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 11 הקצאה של מתן שירות.  :ד"ר צחי שריב

 12  לא הקצאה, שכירות.  ן:גב' שירלי פאר יגרמ

 13 שכירות לפרקי זמן קצרים.  :ד"ר צחי שריב

 14לצורך  רסםמחר כל נכס עירייה לפ ועדת נכסים יכולה לקחת גב' שירלי פאר יגרמן:

 15. אז היא מתעסקת בנכסי העירייה שהם יכולים להיות מושכרים השכרה

 16לציבור. והיא מתעסקת בנכסים שהם בתוך בתי הספר שעליהם יש חובה 

 17  מגבלות מסוג שונה. ו

 18 ויש לה גם קריטריונים כאלה כמו  :ד"ר צחי שריב

 19ים. הקריטריונים כבר קבועים יש קריטריונים. בוודאי. לוועדת נכס גב' שירלי פאר יגרמן:

 20כמובן שהמועצה החליטה עליהם. על מה מותר להשתמש מה אסור שוב 

 21שים, אם בית במוסדות. ובכל מה שקשור גם למבנים אז למשל אם אנחנו עו

 22ספר רוצה להתקשר, דרך אגב זה מקור הכנסה לבית הספר, כי בית הספר 

 23ספר תחת נכסים של בית הספר משאיר את הכסף אצלו. מנהל בית ה

 24טובת הפדגוגיה על פי חוק. מה שהיא מחויבת. יכולים ומשתמש בזה ל

 25להתקשר בכל חוג שהוא חוג שיש לו כמובן חינוכי עם כל התעודות בנושא 

 26 ה מול משרד החינוך וכו'. הז

 27אז אני הייתי מציע. אני הולך כדי להציע את הבשלות ולחבר עם מה  מר עידן למדן:

 28שתי הוועדות של הקצאת אמרת, אני מציע שנוציא כרגע בשלב זה את שאתה 
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 1קרקעות ומבנים, ותמיכות. לגבי ועדת מכרזי כוח אדם, אני חושב שנכון כרגע 

 2כדי שבאמת נוכל להמשיך להתנהל, אבל אנחנו כן להשאיר אותה בשלב הזה 

 3. נבקש כנראה לעלות אותה גם כן בכל זאת בפעם הבאה יחד עם יתר הוועדות

 4 .בינתיים. 

 5על סדר היום  12אוקי אז כל הוועדות שמופיעות בסעיף תודה. בסדר  מר אבי גרובר:

 6 חוץ מועדת הקצאות קרקע ומבנים וועדת התמיכות מי בעד? פה אחד תודה. 

 7 

עדת ועדת הקצאות ומבנים וווו טעמלהוועדות שצוינו,  לאשר החלטה:    הוחלט פה אחד 

 . התמיכות 

 8 

 9 

 10 קומית לתכנון ובנייה. כב הוועדה המ. בחירת הר13

  11 

 12 

 13, בחירת הרכב הוועדה 13בחירת הרכב הוועדה המקומית לתכנון , סעיף  ר אבי גרובר:מ

 14סק היה די פשוט. לפי חוק המקומית לתכנון ובנייה. במועצה הקודמת הע

 15 15חברים בוועדה. היינו  17ם להיות חברים בוועדה. צריכי 17חייבים להיות 

 16של גליל ים. מכיוון  העיר ושני נציגים אחד של חוף השרון ואחדחברי מועצת 

 17 17מילא היה שני מקומות פנויים אז היה נוח לתת לשניהם. עכשיו אנחנו מש

 18חברי המועצה יהיו אז לגליל ים לא יכול חברי מועצה מה שאומר, אם כל 

 19שלוש מאות  להיות וחייב להיות להם לפחות נציג אחד. מאחר ומדובר שם על

 20ציע שאנחנו נוריד אותם לנציג ברי קיבוץ ואנחנו מעל חמישים אלף, אני מח

 21אחד. אני יכול להגיד לכם שגם דיברתי עם הנציג. ועדכנתי אותו על כך. 

 22  שה עשר חברי מועצת העיר. אנחנו צריכים לבחור שי

 23אנחנו פשוט לא מצאנו מתנדב. יש איזה מנגנון איך? איך בוחרים אחד  :ד"ר צחי שריב

 24ת זה ועדה מאוד מבוקשת שבעה עשר שיושבים פה שלא יהיה בוועדה הזאמה

 25מסתבר וכולם להוטים להשתתף בה. האם יש דרך שהוועדה לתכנון ובנייה 

 26 תהיה שמונה עשר חברים? 
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 1 . אין אפשרות. אין אין זה בלום:מיכה עו"ד 

 2 בתל אביב יש שלושים.  מר עידן למדן:

 3ר היות שמשרד הפנים יאשנים לא יאשר ויכול ליכול להיות שמשרד הפ מר אבי גרובר:

 4שצריך להוריד שניים. יכול להיות שמשרד הפנים יגיד שחוף השרון אחד 

 5  וגליל ים אחד, ואז יידרש מאיתנו להוריד שניים. 

 6 ענית לי כבר על השאלה. : רוני בלקין רמ

 7ם לא הגיעו היו, היו אבל הוא לא יהיה הרבה. יענקלה היו. השניים ה מר יעקב קורצקי:

 8 הרבה. הוא לא הגיע אבל היו. 

 9 הוא היה ברשומות.  ר גיא קלנר:מ

 10 אני לא יודע מה לעשות.  מר אבי גרובר:

 11 ו ואנחנו נעשה הצבעה. רגע, עידן יצא אנחנו נוציא אות מר יעקב קורצקי:

 12זה אמור להיות לפי סיעתי, אני חושב שסיעות קטנות מורידות בן אדם.  מר אבי גרובר:

 13גיוני שהייתי מוותר על שהוא מקום נראה לי הסיעה הכי גדולה. הכי ה באיזה

 14אחד מהחברים. כי עדיין יש לכם ארבעה חברים שיכולים להיות בוועדה 

 15ה. במקום מפלגה אחרת זה החלק היחסי של וכמה שיותר להשפיע ברוח עשיי

 16  הבן אדם הופך להיות מאוד משמעותי. 

 17  הזאת זו הבעיה.  שהו שיתנדב. בוועדהלא הצלחנו למצוא מי :ד"ר צחי שריב

 18 אני מוכנה לוותר.  :שבע אלקובי גב' בת

 19בטשי מוותרת יאללה. בסדר, בטשי מוותרת. תודה בטשי, אני מעריך את  מר אבי גרובר:

 20 מאוד. מי בעד? זה 

 21 מה ההחלטה?  עו"ד מיכה בלום:

 22  בטשי, מוותרת. מי בעד?  מר אבי גרובר:

 23  לבטשי. מועצה פרטכל חברי ה :ד"ר צחי שריב

 24  , ונציג של חוף השרון גליל ים לפי צה פרט לבטשיכל חברי המוע מר אבי גרובר:

 25 אם נידרש להוציא אדם נוסף בשביל להכניס : מר רוני בלקין

 26אז אם משרד הפנים יודיע לנו שהוא לא מאשר אז אנחנו נקיים פה הצבעה  גרובר:מר אבי 

 27עם פור בק לתת להם ככה זה. אני חושב ונגיד מי הזה. אני לא אקיים הצבעה 

 28על זה ואני יכול להגיד לך שהיה גם ויכוח פנימי אני חושב שבגלל  ואני עומד
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 1לפים איש, אז הייתי היחסיות בין הרשויות אם בגליל ים היו גרים חמשת א

 2אומר לך שמגיע להם יותר. מאחר ומדובר בכמה מאות בודדות מעל מאה 

 3אומר לפחות נציג לכל אחד. אני חושב שקודם חמישים אלף תושבים, החוק 

 4גיד את העמדה שלנו. העמדה שלנו צריכה להיות ברורה, אתה רואה כל נ

 5שם, זה קשור  שקשה היה למצוא אחד, אז בטח שניים. כמעט כל מה שנדון

 6תכלס לרמת השרון עצמה ולכן כמה שיותר מאיתנו שנהיה שם. אם משרד 

 7ד אחד, אז אנחנו גם מהצד שלנו נדע לתת הפנים לא יאשר ונידרש להוריד עו

 8אחד הזה. בסדר? מי בעד ההרכב שאמרנו? כל חברי המועצה למעט  את העוד

 9 בטשי. פה אחד, תודה רבה. 

 10 

חברי  בורה  המקומית לתכנון ובנייה. על דעת ברי הוועדעל הרכב חהוחלט החלטה:    

ולמעט ב, שגם ויתרה על השתתפותה בהרכ וביקלא עבש תבלמעט  המועצה 

 דוברת וייזר שהתנגדה. 

 11 

 12לא הצבעתי בעד. אני לא חושבת שאישה צריכה לצאת מתכנון ובנייה.  אני גב' דברת וייזר:

 13נשי. כל הנשים צריכות להיות  אני חושבת שאישה דווקא בגלל שיש פה מיעוט

 14בתכנון ובנייה בתחום של...גבר צריך לוותר על המקום שלו, לא אישה. אני 

 15 שו חשיבה מחדש. שתע מציעה

 16  זה הצבעה חוזרת. מי בעד מי נגד. :להק

 17 אני נגד.  גב' דברת וייזר:

 18 כמו שאומרים.  טרפת את הקלפים :להק

 19חשובה בתחום שהוא פה מיעוט נשים, זו ועדה לא באמת זה לא הוגן. יש  גב' דברת וייזר:

 20מאוד מוגדר תחום גברי. רוב המהנדסים הם גם גברים ברשויות 

 21ם ליות, רוב חברי תכנון ובנייה הם גברים. אני חושבת שאתהמוניציפא

 22 צריכים לעשות חשיבה מחדש. 

 23 אני חושב שצריכים לעשות הגרלה בין הגברים.  :להק

 24 רק גברים.  גב' דברת וייזר:

 25 לא. אל תכנסו להם.  :להק
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 1 לא נכנס להם.  מר אבי גרובר:

 2 ן הזה אני לא מביעה. אני רק אמרתי את העניי גב' דברת וייזר:

 3 את נמנעת או מתנגדת.  מר אבי גרובר:

 4 אני מתנגדת.  וייזר:גב' דברת 

 5 מתנגדת. דוברת התנגדה כול השאר הצביעו בעד. סעיף הבא.  מר אבי גרובר:

 6 

 7 ית גזבר העירייה. רויטל פיטרמן. מכה לסגנאישור הס.  14

  8 

 9פיטרמן בהתאם סעיף הבא. אישור הסמכה לסגנית גזבר העירייה רויטל  מר אבי גרובר:

 10הזמנות התחשבנויות על  )ב( לפקודת העיריות. לחתום 203לסעיף 

 11  והתקשרויות 

 12 לגבי ההצעה הקודמת אנחנו נעשה סבב. מתוך הסיעה שלנו.  מר ירון גדות: 

 13אי אפשר לעשות. שנייה, בוא, זה וועדה שעם הזמן אתה תראה שמי חבר  בי גרובר:א מר

 14למוד לקרוא את כל הדברים האלה. להבין בה, מפתח מיומנות, לומד, צריך ל

 15שהו עוברים  שם שבועיים וממשיכים. בסדר. אם אתם את כל ה. זה לא מ

 16יודע מקסימום תודיעו לנו שמישהו אחר נכנס במקום, אני לא חושב, אני לא 

 17נחתום על זה נעשה החלטה בכתב או משהו כזה. אתם רוצים להציע שם 

 18מה הולך בהנדסה בחודשיים, שלושה  יניםלפעם הבאה שם אחר. אתם לא מב

 19כם דרך אגב, אני שוקל ובגלל העומס האדיר, של האחרונים. אני אומר ל

 20 התיקים ועד שתתכנס ועדת ההיתרים ועד שהיא תבין. לעשות ישיבה

 21ראשונה בפורום של וועדה מקומית ולהעלות לשם עשרות הצעות ולהתחיל 

 22בים בישיבה לאשר את ההרכב חיי לדון עליהם. כי עוד פעם, לפי חוק היינו

 23וועדה. שנייה. אז זה יצא. הזימון יצא, צריך ואז אנחנו מתחילים לרוץ עם ה

 24כל. יש לצאת שבעה ימים מראש. יש פה המון עבודה של להכין את החומר וה

 25המון שם. זה לא משהו שבתורנות. בסדר. הצבענו, תרצו להחליף, אני יביא 

 26יל לעבוד עם זה. אנשים באמת מחכים. נתח לישיבה הבאה החלפה. אבל בואו

 27 אנחנו נקים ועדה. ועדת פיצוי. שתדון ותחליט על הפיצוי ההולם. 

 28זה נראה לי בעלה סימס ואמר לה, רק את יוצאת. אני לא בבית כל כך  מר יעקב קורצקי:
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 1 הרבה. 

 2 אני הצעתי לה להיות סגנית ראש העיר  מר אבי גרובר:

 3 כמה אנשים. זה לא הייתה בעיה של בטשי אם .. מר עידן למדן:

 4. אישור הסמכה אישור הסמכה לסגנית גזבר העירייה 14עוד פעם סעיף  רובר:מר אבי ג

 5)ב( לפקודת העיריות. לחתום על הזמנות  203טרמן בהתאם לסעיף רויטל פי

 6בתקציב הרגיל, מותנה בקיום יתרת ₪  50,000עד התחשבנויות והתקשרויות 

 7לתי בתקציב הב₪   20,000לחתום על התקשרויות והזמנות עד  -תקציב,  

 8על פי חוק מחויב הגזבר לחתום על הכול.  רגיל, מותנה בקיום יתרת תב"ר.

 9גזבר וראש העיר. אנחנו מבקשים שמי שבהתקשרויות כמו שאמרנו,  נכון?

 10רויטל גם תוכל לחתום, כדי שנוכל כמה שיותר להתקדם עם זה. רגע, אנחנו 

 11 י בעד? פה אחד. ירון? פה אחד. . מ14-ב

 12 

  מועצה הצביעו, פה אחד. כל חברי ההחלטה:    

 13 

 14 

 15 . אישור מורשה חתימה בבתי הספר וגני הילדים  15

  16 

 17 

 18הורים נדרשים לחתום על הכספים של  במסגרת הניהול העצמי, גב' שירלי פאר יגרמן:

 19מועצה כי  נציגי ההורים. גם על כספי הורים ולכן זה חייב להגיע לאישור

 20 בפניכם.  מתבצעת החלפה בגזברות. מול הבנקים. רשומים

 21מועצת  כדי שאפשר יהיה לפתוח חשבון בנק צריך להראות אישור של מר אבי גרובר:

 22המנהלים. אנחנו מועצת המנהלים ואם אין החלטה של מועצת העיר אז לא 

 23ות מאשרים פתיחת חשבון הבנק. היינו מפיצים את זה, מאחר ויש פה תעוד

 24בכל מיני כאלה זהות של אנשים והזימון מסתובב אחרי זה בפייסבוק ו

 25חיל מקומות. זה לא היה נראה לנו נכון להפיץ את הפרטים האלה, ככה שמת

 26לרוץ לכל תושבי רמת השרון ובכלל אין פה הרבה מה. זה שם מנהל של בית 

 27זה  הספר, אחת המזכירות ונציג הורים לפי מה שהוועד ההורים העביר לנו.
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 1  מה שאתם רואים פה. שאלות? 

 2 ע את נציג ההורים? מי קוב :ד"ר צחי שריב

 3  זה ועד ההורים. לרוב זה יו"ר הוועד.  מר אבי גרובר:

 4 יש פה טעות. בבית ספר דורון.  רון גדות: מר י

 5 תקרא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 6 זה הישן והחדש.  גב' דברת וייזר:

 7 שינוי ל.  תקרא למעלה גב' שירלי פאר יגרמן:

 8 זה יהיה בצהוב או כחול לא באדום. שינוי ל באדום. בישיבה הבאה  מר אבי גרובר:

 9 אתם רואים  גב' שירלי פאר יגרמן:

 10 שינוי ל.  רובר:מר אבי ג

 11טור אחד לפני אחרון שינוי לנציג הורים חדש עם תעודת הזהות  גב' שירלי פאר יגרמן:

 12 שלו. 

 13 לא כולם חדשים.  מר עידן למדן:

 14 רק מה שהשתנה.  ' דברת וייזר:גב

 15 שהשתנה הגיע לפה. יש שבעים וחמישה גנים. מה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 16 חנו מה שהם אמרו לנו אנ מר אבי גרובר:

 17ושישה עשר מוסדות חינוך. אנחנו רק מבקשים לאחר הצבעה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 18 ל אנשים. להעביר לנו בחזרה את כל הדפים כי מדובר על תעודות זהות ש

 19 מי בעד? זה טכני.  מר אבי גרובר:

 20 ירון, גיא.  אר יגרמן:גב' שירלי פ

 21 פה אחד.  מר אבי גרובר:

 22 ק לבקש את הדפים בחזרה? תודה רבה. אפשר ר גב' שירלי פאר יגרמן:

 23 

 אושר פה אחד.  החלטה:    

 24 

   25 

 26 פתיחת תב"רים חדשים ועדכון תב"רים פעילים בהתאם לטבלה. 16

  27 
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 1 , תב"ר ים. 16סעיף  רובר:מר אבי ג

 2אני רוצה להגיד, לשאול שאלה קלה, פני התב"רים. אני רוצה משהו ל מר גיא קלנר:

 3תב"רים. ברמת החידוד רגע, רק רוצה לוודא ולהגיד אמירה לפני שעוברים ל

 4זה נאמר בהקשר אחר נושא אחד חלקי שתים עשרה נכנס לתוקף החל 

 5תקציב לגבי כל ההתנהלות של מאתמול. לצורך העניין, עד אשר יכונן 

 6 יודעת מזה, לא כי. מה.  העירייה באשר היא. כל המערכת

 7 המערכת מתוכננת גם אוטומטית  גב' שירלי פאר יגרמן:

 8אני שואל, אמרו, נתנו תשובה על הכיפק הכול בסדר. תודה. אני רוצה  מר גיא קלנר:

 9ברים לתב"ר. להגיד משהו יותר עקרוני לגבי הישיבה היום, בהקשר לפני שעו

 10 אבי, תשמע אני יודע שכל פעם. 

 11 לא. כי עכשיו מתחיל.  :מר אבי גרובר

 12מירה קצרה יושבים פה הרבה א לא. אני לא אומר לכם כלום. אני אומר מר גיא קלנר:

 13גיד אמאוד אנשים, אנחנו בכמה הימים האחרונים, אני באופן אישי, אני לא 

 14ים שיושבים פה בחדר. ונוספים, אנחנו, אני באופן אישי ונוספים מקרב האנש

 15רמת השרון. אני חושב שכל מי שישב פה  יביואנו קיבלנו על הראש כאילו אנח

 16חד פה לא שם מקלות בגלגלים באנו היום בחדר ראה טוב מאוד שאף א

 17לעבוד. בוועדות אגב, בסדר יום שלא עלה מצידך. אלא עלה מקרב הצעות 

 18במירכאות או שלא במירכאות.  לסדר שהוצעו מקרב הגוש כמו שקוראים לזה

 19ים, היו הצעות שלנו, אף אחד לא תוקע פה גם ועדת כספים, גם ועדת מכרז

 20יביי האומה, פנינו לשלום, פנינו כלום. אפשר להפסיק לעשות מאיתנו או

 21לעשייה ומספיק עם ההכפשות האלה. הם לא במקומם ואני מצפה גם ממך 

 22כמות ואני בטוח שמתי שהוא ומכל החלק הזה של השולחן עד אשר נגיע להס

 23הזה. הוא לא מכבד לא את הצד הזה ולא נגיע להסכמות שנפסיק עם המשחק 

 24ודה. אתה יודע כל מה שקרה פה את הצד הזה. כולנו לטובת רמת השרון. ת

 25בכמה ימים אחרונים. אנחנו מכירים אותו, ראינו בפייסבוק וראינו את 

 26 ט בוא נתמודד עם המציאות. המקומונים וראינו הכול. אז יש מציאות. פשו

 27ם כל חודש בבוקר. כל יום בבוקר אני קם קורא עוד כמה. לי מחלקים ורדי מר אבי גרובר:

 28תב"רים פעילים. חבר'ה תיכף פה יעברו על התב"רים פתיחת תב"רים ועדכון 
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 1אבל באמת מדובר פה על כמעט, אני חושב שהכל פה זה באמת דברים שכל 

 2רים ודברים כאלה שהיינו צריכים שאנחנו מיני הליכים משפטיים ואח

 3אם אנחנו לא נאשר אותם כרגע, בגלל זה לא חיכיתי חייבים פה כספים ו

 4אותם כרגע זה יכול לעשות בעיות בהליכים לוועדת כספים. אם לא נאשר 

 5משפטיים שמתקיימים והדבר השני זה פשוט כספים שהצלחנו לקבל ממש 

 6בדצמבר הצלחנו לקבל ממשרד  31-בימים האחרונים בשבוע האחרון. ב

 7ות לטובת עבודות שאנחנו רוצים לבצע, התחבורה מספר התחייבויות חשבי

 8ר אושרו ואנחנו מבקשים לעדכן חלק מהם כבר אושרו ואותם פרויקטים שכב

 9את התב"רים שיקללו גם את הסכומים האלה ולכן הייתה הדחיפות והמקום 

 10דים עליהם שיותר משלבים להביא יש עוד הרבה מאוד תב"רים שאנחנו עוב

 11רייה. אבל פה באמת הצלחנו לקבל כסף סדרי עדיפויות וכאלה בפעילות העי

 12ם כבר כמה זמן שנשאר ממשרד התחבורה והליכים שמתקיימים ומחכי

 13 אותם. פה, ונוכל לסגור תהליכים האלה. מי רוצה? 

 14 תחיל וגידי ישלים. אאני  גב' שירלי פאר יגרמן:

 15 ו המהנדסת. גידי א מר אבי גרובר:

 16  התב"ר הראשון.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 17אפשר רק לומר מילה. לא יודע איך זה מתחבר למה שגיא אמר. אבל  :חי שריבד"ר צ

 18זה אנחנו רוב חברי המועצה חדשים. תב"רים שמקבילים כרגע בוודאי  באמת

 19אנחנו לא מכירים מה שהיה קודם, חדשים גם. יותר קל לנו לעבוד ולתמוך 

 20 יע בעד כשמקבלים את כל החומר מראש מעבר לשורה בזה. ביקשנוולהצב

 21היום או אתמול, וכל הכבוד שסיפקתם לנו את החומרים ואת התשריטים 

 22 , למרות שלפי החוק לא חייבים. בזמן קצר

 23  בגלל זה הגדלנו לרועי את השכר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 24מו שנאמר קודם בסעיף הראשון, אז אבל בשביל שנהיה אנחנו יעילים וכ :ד"ר צחי שריב

 25לא פה. אז תשריטים, יותר פרטים, כמה  כולנו עובדים והיום שלנו הוא

 26לנו נבוא מוכנים לדיון. אבל אני שאפשר יותר מוקדם ויותר חומר שיהיה 

 27בטוח שעכשיו בגלל שזה מועצה ראשונה וזה, אז יש אילוצים רק תסבירו לנו 

 28 עכשיו וננסה להעביר את זה. 
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 1ן זה תב"ר הערה מקובלת. ונעשה את זה. אז התב"ר הראשו רלי פאר יגרמן:גב' שי

 2נה שאנחנו רוצים לאשר אותו כתב"ר חדש, מול משרד הפנים. הפנייה ימי

 3יש לנו התחייבות חשבית של משרד התחבורה. עירית בואי ברחוב העבודה, 

 4 תסבירי. 

 5ימין לשמאל זה דרך אתם יכולים לראות על . מי שלא מזהה הרחוב מ מר אבי גרובר:

 6בז' זה דרך זה רחוב העבודה.  ראשונים. הרחוב, הקו האדום שעולה למעלה

 7מגורים ב', הירוק זה  מאושרת. האדום זה דרך מופקעת, הכחול זה אזור

 8 שצ"פ הצהוב זה אזור מגורים יש חום. יש בצד ימין. 

 9זכות דרך מדובר בפרויקט שבעצם מרחיב את זכות הדרך על פי  גב' עירית טלמור:

 10בה. זאת אומרת היום סטטוטורית קיימת שלא ניצלנו עד היום את מלוא רוח

 11יתן היה לממש את זה רוחב הדרך, אבל בגלל בתים ישנים וגדרות ישנות לא נ

 12מלוא רוחב הדרך ולנתב את זכות הדרך באופן שיזרים את התנועה כמו 

 13מרחוב העבודה שנכון, וכמו שהיינו רוצים ויקל על פקקים בבוקר כשיוצאים 

 14וצאת לביצוע, בעצם בפועל לרחוב ראשונים. כאן אתם רואים את התוכנית שי

 15בוקר מחכים הרבה היום אם אתם מכירים את זה ברחוב העבודה עומדים ב

 16מאוד זמן ברמזור. כי אין לנו את הפניות ימינה שמשחררות את כל מי שצריך 

 17משיך ישר, או רוצה לצאת לרחוב ראשונים והוא תלוי גם בכל מי שרוצה לה

 18חנו הפקענו והשלמנו את מלוא לפנות שמאלה למזרח העיר. כרגע מאחר ואנ

 19ים, 'של עשרה קוטג זכות הדרך שעומדת לרשותנו וכאן מממשים פרויקט

 20אנחנו כרגע רוצים למצות את הזכויות שלנו ולאפשר את הפניות ימינה 

 21ודה וזה ישחרר לשנות זמן רמזור עם  עדיפות למי שרוצה לצאת מרחוב העב

 22וכה בזה שנשים מדרכות כאן פקק גדול כל בוקר. העבודה הזאת כמובן כר

 23שצריך. זה באמת  חדשות, אספלט לכל רוחב הכביש. גינון, תאורה, כל מה

 24ייראה מצוין. באותה הזדמנות אנחנו גם מסדירים את קטע הרחוב הזה עד גן 

 25גן הילדים. אנחנו  הילדים, ברחוב המלאכה, אנחנו מסדרים עוד חניות ליד

 26את כל הסיבוב הזה ככה שיהיה ט חדש, ריצוף חדש, ומשלימים עושים אספל

 27ה בבקשה, הגשנו להם את לרווחת התושבים. וקיבלנו, פנינו למשרד התחבור

 28 כל החומר, לקח כמה חודשים לבדוק וקיבלנו את הכספים שביקשנו. 
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 1עירית שרד התחבורה והשלמת. שני מיליון מאה חמישים ואחת ממ גב' שירלי פאר יגרמן:

 2זה מה שאנחנו מבקשים. ₪ ושה מיליון בואי נמשיך, גובה התב"ר הוא של

 3 שלושה מיליון מאה. 

 4 . למה לא משלמים  פיצוייםאם זה מופקע  קהל:

 5 שנייה שנייה  גב' עירית טלמור:

 6 משלמים פיצויים. על מה  קהל:

 7 תיכף נגיע לסעיף הזה בסדר?  גב' עירית טלמור:

 8 היועץ המשפטי נתן חוות דעת?  קהל:

 9גלל בית הספר. הוא רוצה שכולם ימשיכו לעמוד בפקק כדי הוא לא רוצה ב מר אבי גרובר:

 10 קוע. המגרש כבר בונה כרגע. שהוא יוכל להגיד שת

 11 לא. אני רוצה שתעשה את זה חוקי.  קהל:

 12 את הגדר. המגרש כבר בונה את הגדר במיקום החדש שלה.  מר אבי גרובר:

 13 זה התב"ר הראשון בהמשך התב"ר יש לנו.  שירלי פאר יגרמן: גב'

 14  שנייה. אני רוצה.  ר אבי גרובר:מ

 15 פינה הזאת  על ההמשך צפונה. רק על ה :ד"ר צחי שריב

 16בין רחוב המלאכה לרחוב הראשונים, כשאתה תלך שם, תלך אתה יכולת  מר אבי גרובר:

 17בתוך, הם בנו גדר לעבור קודם. כבר עכשיו הם בונים. אם אתה תסתכל 

 18נימה תוכל לראות ולהסתכל זמנית, שתוחמת את אזור העבודה. אם תיכנס פ

 19נים גדר מאבן, בתוואי פנימה. אם אתה תלך לתוך הגדר אתה תראה שכבר בו

 20החדש. זאת אומרת שתוך שבוע, שבועיים, שלושה שבועות בודדים, הם 

 21יפעלו עד יעתיקו את הגדר הזאת ואתה תראה שמה שיש שם למעשה הם 

 22החלקה שלהם.  גבול החלקה שלהם. במסגרת הבנייה הם נסוגים עד גבול

 23 חלק מההליך הזה גם יש פה עם הסכם זרחיה, ברחוב העבודה. 

 24 התב"ר השני זה ההסכם של ההפקעה.  ב' שירלי פאר יגרמן:ג

 25זה העניין הזה. אנחנו מפקיעים את הדרך הזאת, אני יכול להגיד לך  מר אבי גרובר:

 26מת של המלאכה והעבודה בגלל שמכוניות משתלבות מצד ימין שבצו

 27ניות שנוסעות והכל משתלב בתוך נתיב אחד, הקטע הזה שצריכים והמכו

 28יוצר פקקים בצומת הזאת בלי קשר לבית הספר, זה לא קשור להיכנס ביחד 
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 1לבית הספר. זה לא משנה בית הספר ואני יגיד גם יותר מזה, זה שפה נסרב 

 2בה ואחרי זה נגיד, הנה אין. כשאתה סירבת אתה לא יכול מאיזה שהיא סי

 3את המקל משני הקצוות שלו. יש פיתרון, זה שאנחנו תוקעים את  להחזיק

 4לא יפסיק בשום ועדה. אני כבר אומר את זה פה. אז כל מי  הפיתרון הוא

 5 שמנסה ככה לעשות איכשהו טקטיקה, להשיג מזה איזה שהוא רווחים. 

 6 בנתי. לא ה :ד"ר צחי שריב

 7זה שאנחנו לא נממש את מזה שאתה כאילו לא תממש את זכות הדרך.  מר אבי גרובר:

 8מימשנו את זכות הדרך  זכות הדרך לא נוכל אחרי זה לבוא ולהגיד בגלל שלא

 9שהיה לך את כל האמצעים והכל, ועכשיו אתה לא רוצה לעשות בית ספר כי 

 10 ת תחבורה אתה לא יכול להשתמש בזה. ייש בעי

 11 זה ציר מרכזי. עוברים שם ילדים, אמהות.  קב קורצקי:מר יע

 12 מאוד פשוט עכשיו כל בוקר. יש לנו אפשרות עכשיו והייתה את ההחלטה ובר:מר אבי גר

 13עם ההיתר וההיתר הזה יצטרך לבוא עוד פעם להחלטה. את הדרך, והכל 

 14ייעשה חוקי מלא. יש לנו הזדמנות כרגע לטפל באחד הבעיות התחבורתיות 

 15מעיקים על הרובע אולי הכי צפוף ברמת השרון. רובע הדר. יש  שמאוד

 16רות ברובע הדר לעשות ביציאה הזאת ואני חושב שראינו בראשונים אפש

 17של נתיב אחד, עושה שינוי מאוד, מאוד גדול. האפשרות פה שגם כשהרחבה 

 18בתוך רחוב המלאכה שיש נתיב אחד שמגיע מהעבודה, נתיב אחד שמגיע 

 19משתלבים לתוך שני נתיבים, ושני הנתיבים האלה עם  מהמלאכה ביחד הם

 20של הרמזור, מוציאה כמות הרבה יותר גדולה של מכוניות, בכל עבודה נכונה 

 21מאוד על התנועה ברובע הדר. כי התנועה מפה תזרום. השטח מחזור. יקל 

 22הזה. תאמין לי שהמדידות של הרמזור הבא, למרות אמורים להתחיל לעבוד 

 23חיל את העומסים. אבל כרגע יש אפשרות להוציא מפה. במורשה זה גם ית

 24יד לך שבראשונים בבוקר כשאתה עומד שם, כשזה יחסית זה אני יכול להג

 25לא פה. הבעיה היא יותר בצומת של המשטרה למשל.  זורם. הבעיה היא

 26הכיכר של המשטרה. שנורא קשה להכיל את כל התנועה שמגיעה אליה. אתה 

 27שבטי ישראל ויחסית הקטע של ראשונים, תראה שהמון מהפקקים זה מ

 28א פתרנו שם את כל הבעיות אבל שיותר מכוניות יחסית זורם. יחסית. עוד ל
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 1העומס על ראשונים קטן, זה ...לסגת בכל ייצאו במורשה, אתה תראה ש

 2מקרה. זאת אומרת אם לא נעשה שם עוד נתיב תנועה אז יש שם פשוט 

 3. יש פה תוכנית מאוד יפה. מאוד מדרכה נורא רחבה. אני חושב שזה בזבוז

 4לנו הזדמנות לעשות טובה גדולה לתושבי  טובה לטובת הרוב. אני חושב שיש

 5לערב פה כל תית שמעיקה עליהם מאוד. הרובע ולעזור להם, ובעיה תחבור

 6מיני שיקולים זרים ואחרים לדעתי זה יהיה חטא מאוד גדול מבחינתנו. אתם 

 7  לי שמשהו לא חוקי  רוצים להצביע תב"ר, תב"ר? תאמין

 8 ב. הוא דיבר על זה אם זה חוקי או לא חוקי. כולם חושבים שזה רעיון טו: מר רוני בלקין

 9 ם. יש פה יועץ משפטי, יש פה מהנדסת עיר. יש פה גופי מר אבי גרובר:

 10 שנים. תהליכים.  מר יעקב קורצקי:

 11קשה שהיא עומדת אני יגיד פה באיזה שהוא מקום, אומרים שהמהנדסת  מר אבי גרובר:

 12ק פה היתרים כי איזה על דרישות החוק. אז תאמין לי שהיא לא תבוא ותחל

 13וקיות התקיימו. ואני שהוא היתר עבודה בלי שהיא תוודא שכל הדרישות הח

 14אומר לך עוד פעם. יש מבקר עירייה. מי שחושב שמישהו אנשי מקצוע 

 15. מוזמן להגיש בעירייה לא מבצע את תפקידם. מוזמן לגשת למבקר העירייה

 16אתה לא חוקית. תביעה אנחנו נבדוק אותה. לא התבצע שם שום עבודה 

 17  רוצים להצביע סעיף, סעיף תב"רים או? 

 18אני מבין...מתחיל מהצומת של רחוב המלאכה עד ראשונים אבל זה לא  :מר רוני בלקין

 19גולש לכיוון סולד. אני ראיתי אני שואל בדיוק. שתיים. אותו ..העבודה מי 

 20 שר את זה כי אני במקרה קצת מגיע מהעולם הזה. אם זאת רק התכולה,אי

 21זה סכום די גדול. ככה מהעולמות שאני מגיע מהם. תמורת העבודה הזאת, 

 22 אני יוצא מנקודת מוצא שגם הכול חוקי. 

 23  אני אשמח לשבת להראות לך את כל. יש מחירון.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 24 ר איזה שהיא בחינה. השאלה אם זה עב: מר רוני בלקין

 25 רים. בגוף הציבורי יש מחי גב' שירלי פאר יגרמן:

 26דה בתוך רחוב המלאכה רוני. זה הולך גם לאורך רחוב המלאכה. זה גם עבו מר אבי גרובר:

 27שגם דרך אגב, בגן הילדים שעשו אותו היה תנאי עידן בטח זוכר את זה. היה 

 28יין הזה. אז זה חלק מאותה תנאי לעניין הגן במלאכה היה תנאי תחבורתי בענ
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 1וב עוד מאז. שמסדירים עכשיו גם הסדרה שאנחנו עוד, איזה שהוא סגירת ח

 2כל הדבר הזה. מסדרים שם יותר ברחוב המלאכה לאור זה שיש שני גנים ו

 3  מקומות חנייה אז זאת אומרת. 

 4 זה השאלה השלישית, אני חושב שיעקב ענה עליה. : מר רוני בלקין

 5  אחרי התב"ר הולכים למכרז. זה התשובה לגבי  עו"ד מיכה בלום:

 6 ז עוד לא היה. מכר: מר רוני בלקין

 7  עוד לא היה.  עו"ד מיכה בלום:

 8 אומרת המחיר הזה מה הוא. זאת : מר רוני בלקין

 9 יש לנו ישיבה שבה אנחנו מסבירים לכם איך אנחנו. יש מחירון.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 10ישית בוא. אתה לא צריך לכל אחד. השאלה שלך לגיטימית רוני, שאלה של מר אבי גרובר:

 11לא צריך לתת דין וחשבון על מה אתה שואל. הכול בסדר. יפה  לחלוטין, אתה

 12  אלה שלישית. יאללה. ש

 13 עמוד החשמל נמצא שם בפינה הוא יורד קו החשמל נפגע שם? : מר רוני בלקין

 14  הוא מועתק.  גב' עירית טלמור:

 15 מועתק. ולמה לא מורידים את מערכת החשמל בתוך האדמה? הוא : מר רוני בלקין

 16 כי זה עוד כסף.  ר יגרמן:גב' שירלי פא

 17 זה המון כסף.  מר אבי גרובר:

 18  זה עוד מיליונים. טלמור: גב' עירית

 19 זה השקעה אדירה.  מר אבי גרובר:

 20בן אי אפשר להוריד עמוד אחד. מדובר בסדרה של עמודים. אנחנו כמו גב' עירית טלמור:

 21בדקנו את זה. זה הדבר הראשון שאנחנו שאלנו את חברת החשמל, מדובר 

 22ם בעבודה של מיליונים במסגרת התב"ר הזה והכסף שאנחנו יכולים להרי

 23ממשרד התחבורה. אנחנו כרגע מעתיקים אותו כדי שיהיה גם את אותם 

 24נתיבים פנויים לפנייה ימינה וגם מדרכה רחבה. ככל שימצא בעתיד אותם 

 25  נים. מיליו

 26למצב שמחרתיים נקבל  לא רוצה להיכנס לזה עירית, אני לא רוצה להגיע: מר רוני בלקין

 27ש לנו רחוב ומתחיל ...מול ...מהאזרחים שמסבירים שהקרינה ...לחשמל. י

 28 הבניין הגבוה. השאלה אם הכול נבדק שם. 
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 1  הכול נבדק. נעשו.  גב' עירית טלמור:

 2ע. יועתק עמוד החשמל אז כל האנטנות הסלולאריות לצערי מגיע מהמקצו: מר רוני בלקין

 3ה שהיא קרינה שם. ואז צריך להתעסק  בסלולר שם. שמה יצטרכו, יעברו איז

 4 האנטנות להתגבר על  הדבר הזה. או שיגבירו את 

 5  נכון. אנחנו עושים.  גב' עירית טלמור:

 6 ואלה שגרים בקומה שנייה. שיגורו בקומה השנייה. : מר רוני בלקין

 7  זה זז שני מטר ימינה. רוני.  אבי גרובר: מר

 8 צא מול הבית ולכן הוא לא רוצה לגור ליד חשמל. יגיד שזה נמ: מר רוני בלקין

 9 אין שם קומה שנייה. זה צמוד קרקע, זה קוטג.  מר אבי גרובר:

 10 שנייה. אנחנו מעתיקים.  גב' עירית טלמור:

 11 יש קומה שנייה לקוטג.  מר עידן למדן:

 12 הוא יודע, הוא קונה את זה שמסומן לו איפה העמוד שלו.  ר:מר אבי גרוב

 13ולל כל אנחנו מוציאם הזמנות לחברת חשמל והיא מבצעת את העבודה כ ור:גב' עירית טלמ

 14הבדיקות שאנחנו מבקשים מהם, גם לפני וגם אחרי. אלה עבודות של חברת 

 15, חשמל שאנחנו עושים בתיאום איתם. אנחנו לא מזיזים את העמוד הרבה

 16אנחנו מזיזים אותו כך שתיווצר אותה מדרכה של שני מטר או שני מטר 

 17 , כדי שאנשים יוכלו ללכת. זה לא מועתק לאיזה מרחקים שהם לאעשרים

 18הגיוניים. ועוד פעם אני אומרת, זה נעשה על ידי ובתיאום חברת חשמל. זה 

 19עבודות שהם מבצעים ואנחנו משלמים להם. ולכן זה מלווה בכל הבדיקות 

 20  שצריך. 

 21 זה חלק ממה שמופיע פה בתוך הערכה? : מר רוני בלקין

 22ויות הכי כן. אתה מוזמן, אין אגורה שלא חושבה. יש כאן כתבי כמ למור:גב' עירית ט

 23מפורטים שיש, על ידי כל יועץ שנבדקות עשר פעמים. אתה מוזמן לראות 

 24בדים ושקוף. בשמחה. אבל זה לא דבר שאנחנו ממציאים זה דבר שאנחנו עו

 25עליו קשה מאוד, מכינים אותו, ורק אחרי שהוא תב"ר אנחנו מפרסמים 

 26 . מכרז

 27ל ידועה. היא לא השתנתה. העמדה שלי לגבי נושא בית הספר בחורשת העמ מר גיא קלנר:

 28אתה יודע שאני מנסה לשכנע אותך גם בסיבוב הזה למצוא פיתרון אחר 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 2.1.2019מן  המניין  מיום  מישיבת מליאה  2פרטיכל מס'

 

 65 

 1ב"ר הזה הוא נדרש, והלוואי ונמצא. בהסכמה. יחד עם זאת אני חושב שהת

 2וא מורכב הסיפור של היציאה מרחוב העבודה לראשונים, הוא סיפור שה

 3ספר או לא יהיה  וקשה דה היום בלי קשר לחורשת העמל. אם יש שם בית

 4המחויבות שלנו לפתור או לשפר את נושא התחבורה ברמת שם בית ספר. 

 5י חושב שזה השרון היא מחויבות עליונה שאינה קשורה בשום דבר אחר. ואנ

 6לגבי טוב מאוד שאנחנו מקבלים את התב"ר הזה. אני רק שואל משהו טכני 

 7י תוכנית שביל הממשק שלו לרחוב ראשונים. שבעתיד אמור לעבור שם על פ

 8 אופניים, זה לוקח את זה בחשבון? 

 9 זה עובר בצד השני.  גב' עירית טלמור:

 10. כולם דיברו על שם זה נכנס לצרה החדשה שמדברים עליו. הצד השני קהל:

 11 ראשונים. לא, לא, דרך אגב. 

 12יזה שהוא מקום, עוד פעם אמנם אני לא איש מקצוע אבל אחד לי נראה בא מר עידן למדן:

 13ספיק שנים פה בעירייה, נראה לי שהסכום פה לא מתומחר בהכרח אני מ

 14נכון. לדעתי עשינו אותו בהמעטה מניסיוני והיכרותי, בכל מקרה אני כן חושב 

 15ו צריכים בהחלט לשקול כבר להטמיע את ולשלם על כך אם צריך את שאנחנ

 16אם זה דורש מאיתנו. ולרדת מחבלי וצרות העבר שיש לנו. עמודי החשמל, 

 17וק שרצו לעשות שם את הגן הלכנו והשקענו הרבה מאוד כסף כדי לשכח. בדי

 18עכשיו אנחנו יודעים איך זה משפיע לנו על המעבר גם של אופניים ככל 

 19היום אי אפשר לעבור שם. אבל זה ימשיך להישאר כך. כשאנחנו  שזזים,

 20למעלה. ואם אנחנו כבר מתחילים לעשות את הדברים אז  משאירים את הכול

 21שנעשה אותם כמו שצריך, שלב, שלב, מקום, מקום אם זה דורש ראוי 

 22מאיתנו להשקיע. ניאלץ להשקיע, זאת דעתי אני חושב שאנחנו עלולים 

 23צורה לא נכונה עירית. לאור היקף העבודה והרכב למצוא את עצמנו ב

 24עד ראשונים, כולל הרמזורים, אנחנו פה העבודה מהמלאכה דרך העבודה ו

 25ל בסדר. ומה אתם מבקשים, אני מניח שעשיתם את משהו מתפקשש לנו אב

 26 העבודה. אני כן מתייחס לתב"ר הבא שמתקשר לי לפה. 

 27התב"ר אחרי זה יסבירו את התב"ר הזה. אני  אז רגע, בוא שנייה נגמור את מר אבי גרובר:

 28ו. אחד, אם יתברר אחר כך, אחרי רוצה שנייה, אני רוצה להסביר משה
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 1את אומרת ייצא שטעינו פה בגדול והיקף יותר ז 25%המכרז שזה מעל 

 2המכרז הוא כפול או משהו, אז אי אפשר לבצע את העבודות בלי לחזור לפה 

 3 יך להביא את הכסף מאיפה שהוא. ולקבל אישור להגדלת התב"ר כי צר

 4  25%מעל  גב' שירלי פאר יגרמן:

 5אחד לא זאת אומרת במקרה שיתברר שנעשתה פה טעות או שבמכרז אף  ר:מר אבי גרוב

 6יהיה מוכן לגשת במחירים, אז במילא נצטרך לחזור לשולחן המועצה ולאשר 

 7 את הגדלת התב"ר. כי אי אפשר יהיה לבצע את העבודה אחרת. 

 8אתה מראש לא מבקש ...הגדול, הנה דוגמא אנחנו מחליטים כן שאנחנו  דן למדן:מר עי

 9 וצים לשכח. ר

 10 שתיים בנושא של ההטמנה.  מר אבי גרובר:

 11 ולחבר כבר לשיפוע שיש שנייה אחרי.  ידן למדן:מר ע

 12 זה עשו שם בגלל גן הילדים, עשו שם.  מר אבי גרובר:

 13 נמשיך. בסדר אבל כבר שיקענו. אז  מר עידן למדן:

 14וצים לעשות ...מזה עמוד אחד. אם רמה שאמרת ברור. תן לי שנייה.  מר אבי גרובר:

 15כתי. לא פותרים איזה הטמנה של החשמל ברמת השרון, זה צריך משהו מער

 16עמוד אחד. ספציפית שם הבית הקרוב הוא צמוד קרקע והוא יחסית נמוך, 

 17ברמת השרון עם  ויש לנו בוא נגיד ככה, יש לנו עמודים יותר בעיתיים

 18...ואני טרנספורמטורים שיושבים ממש בתוך המרפסת של האנשים. ואת זה 

 19 טה, יכול להגיד לך שבלי קשר למשל כרגע נעשית עבודת מ

 20 יש לנו את זה באוסישקין, יש לנו את זה  מר עידן למדן:

 21 עידן תן לי לגמור את שניים, שלושה משפטים שלי.  מר אבי גרובר:

 22 אני מסכים.  מר עידן למדן:

 23בביאליק למשל, אנחנו כרגע עושים עבודת מטה להביא את כל החשמל  מר אבי גרובר:

 24אנחנו בודקים את אוסישקין, סוקולוב. זה עבודת מטה שנעשית ו

 25המשמעויות שלה ואז באמת אתה בא במשהו גדול. העלות של העמוד פה, אני 

 26אבל יצא שאם זוכר שבדקנו אותה. גם אני מאוד רוצה להטמין עמודים. 

 27ויש לנו  אנחנו מטמינים פה את העמוד. זה מכפיל לנו את העלות של הפרויקט

 28פיות. רוני, נורא חשוב לי הרבה מאוד כרגע, הכסף שנכנס לנו לקופה, נכנס בכ
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 1לתת לאנשים להגיד את הדעה שלהם. אני לא יושב עם סטופרים ואני לא 

 2יהיה יותר, אתה יודע  יושב עם זה. אני חושב שהדיון הזה זה בסדר שהוא

 3אפשר לשבור, אי אבא שלי לימד אותי, תמיד יש להם משפט בהונגריה שמקל 

 4מה שיותר, וזה הכול בסדר. אני אפשר לחבר. אני נותן את ההזדמנות להגיד כ

 5חושב שאמרתי בהתחלה חג הדמוקרטיה מדברים, גם אם זה לוקח יותר זמן 

 6כנסות בנושא של הבנייה ברמת הישיבות. עידן לבוא לקחת עכשיו שאנחנו הה

 7ות בכל כך הרבה מקומות, השרון הם כל כך נמוכות ויש לנו כל כך הרבה בעי

 8ץ עוד רחוב במורשה או במערבית או שאני יכול לקחת את הכסף הזה ולשפ

 9משהו, אני אומר לך כרגע בסדרי עדיפויות נראה לי נכון שיש לנו רחובות של 

 10אם יש לי את הכסף, אני ישים אותו עשרים שלושים שנה לא נגעו בהם. 

 11אוד גדול, מאוד משמעותי, בפרויקטים האלה. רחוב החרושת זה פרויקט מ

 12רוצה להזרים אותו לפרויקטים המאוד, ואני את הקצת כסף שיש לנו, אני 

 13מאוד נדרשים האלה. אחרי זה יכול להיות שבאמת יבנו השכונות החדשות, 

 14יותר גדולות, אז אנחנו נוכל באמת ככל שבאמת ההכנסות שלנו יהיו הרבה 

 15  ית. ללכת על פרויקט כזה שלהטמין בצורה משמעות

 16 הכנסה. אבל הכנסות משתנות למגורים, זה לא  :גב' ענבל דדון

 17  לא. מדברים על כל הפיתוח  מר יעקב קורצקי:

 18 אתה אומר שכונות חדשות. אנחנו צריכים לתעסוקה. אנחנו לא יכולים  :גב' ענבל דדון

 19  אני מסכים איתך. אנחנו  בי גרובר:מר א

 20 ין אין כסף לעירייה בגלל שא :גב' ענבל דדון

 21  את צודקת.  מר אבי גרובר:

 22 זה לא רק זה אתה מדבר על שכונות חדשות.  אין כסף. :גב' ענבל דדון

 23ענבל, ענבל, את צודקת. השכונות החדשות אני עונה לך. תהיי איתי שנייה.  מר אבי גרובר:

 24ים של הכנסות יש פיתוח ויש שוטף. זה נכון שבשוטף ההכנסות יש שני סוג

 25רעוני לעירייה. אבל אני יכונות מגורים זה משהו גמהשכונות החדשות ש

 26שבפיתוח ובטח שחותמים על הסכמי פיתוח אז אתה מקבל עוד  אומר לך

 27כספים. יש חדש מול ישן וכל מיני כאלה דברים. אז את תראי שהכסף שנכנס 

 28הוא תוספת מסוימת לטובת פיתוח הקיים, לזה התכוונתי. מאפשר איזה ש
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 1להגיד לך שיש חמישה מתחמים בסינמה סיטי  אנחנו במקביל, אני יכול

 2זה גם כן יכניס המון, המון כסף. יש לנו לצאת לשיווקים.  שאוטוטו אמורים

 3כל מיני מקורות ואני מאוד אופטימי מהבחינה הזאת שאנחנו הקדנציה 

 4היקפי ההשקעות שיש לאור הקפיצה בהכנסות שיהיו הזאת נראה עליה ב

 5ות יחידות דיור בנווה גן נכנסה כל רמת שנווה גן, המכה הראשונה של מא

 6זה ותראי את זה קורה. כל מה שבאתי להגיד זה שכן השרון הרגישה את 

 7אותם מתחמים חדשים, לא שכונות חדשות, מתחמים חדשים, כולל גם את 

 8נסות. אז באמת מהכנסות אלה נוכל בצורה התעסוקה אמורים להיכנס הכ

 9א לבוא לקחת רחובות, עוד פעם מערכתית לבוא ולא לקחת איזה עמוד, אל

 10שכל כך הרבה בנינים נמצאים על עמודים  אני אומר, הרחובות הראשיים

 11מאוד גדולים, טרנספורמטורים והכל, זה המקומות להתחיל איתם. זה תהיה 

 12יסודית שבודקת בדיוק את הדברים  בצורה מסודרת של עבודה מסודרת,

 13עתיק אותו הוא יעלה המון האלה איפה הצרכים. פה העמוד הספציפי הזה לה

 14חסית במהירות שייתן נרגיש אותו, מי כסף לפרויקט שאפשר לבצע אותו י

 15שגר ברובע הדר ירגיש אותו מאוד מהר זה יבוא לידי ביטוי באיכות החיים, 

 16צינו לצאת עם הפרויקט. משרד התחבורה בצורה מאוד, מאוד מהירה, ולכן ר

 17ת עם זה . זה הכול וזה לא הסכים איתנו, הוא שם את הכסף ואפשר לצא

 18ת ולחשוב איפה בית הספר, ומה הנכון, קשור כמו שאמרת גיא, צריך לשב

 19ואני אומר אני פתוח להצעות ולשמוע. תמיד הייתי פתוח, ואם יהיה פיתרון 

 20השרון לטובת הנושא הזה של בית הספר  שיוכל לחבר את כל התושבים ברמת

 21 י בעד התב"ר? תאמין לי שאני הכי אשמח בעולם. יאללה מ

 22אחד למה שאתה אומר, בכל זאת הצגת  אני רק רוצה להתייחס במשפט מר עידן למדן:

 23הנושא כאילו זה משהו בא על חשבון משהו, וזה ואז אתה זורק את זה שיבוא 

 24לטעמי זולה ולא במקום. אני חושב זה  פה הפרויקט לעומת מורשה, זה הצגה

 25 לא הדבר הנכון. 

 26 ם במערבית. אמרתי ג מר אבי גרובר:

 27 זה לא הדבר הנכון.  מר עידן למדן:

 28 אמרתי מורשה וגם במערבית. לא אמרתי רק במורשה.  רובר:מר אבי ג
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 1זה לא הדבר הנכון, יש לך פה כרגע מצב שאתה עושה פה פרויקט, פרויקט  מר עידן למדן:

 2דש שהולך לסגור בסופו של דבר את הפינה הזאת. אני כן חושב שאנחנו ח

 3 ול לעשות את ההטמנה הזאת, זה לאורך כל רחוב ראשונים כברצריכים לשק

 4עשינו סוג של הטמנה. זה עמוד מאוד, מאוד גדול ומסיבי שם. אני חושב שזה 

 5לנו  הזדמנות שלנו לסיים את הדבר הזה. יעלה לנו כרגע עוד מיליונים. יש

 6אותו וקיים לנו באגרות. אני חושב שזה נכון שנשקול את זה לפני שיוצאים 

 7 למכרז. 

 8אשר הכסף נכנס ממשרד התחבורה יש גיד לך מה נעשה. אחד, בוא נאאני  מר אבי גרובר:

 9 הזדמנות בוא ניתן לצאת עם זה.  לנו

 10את זה. אתה זה בלי קשר לכסף הזה. אני אומר להוסיף לפרויקט הזה גם  מר עידן למדן:

 11 אומר זה עוד מיליון 

 12 זה בא לוועדת מכרזים.  מר אבי גרובר:

 13 זה לא עוד מיליון.  ירלי פאר יגרמן:גב' ש

 14 וא נבדוק. אז ב מר עידן למדן:

 15 זה בא לוועדת מכרזים? שנייה, הפרויקט הזה יבוא לוועדת מכרזים?  מר אבי גרובר:

 16 בלי הטמנה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 17בקש שיבדקו את העלות את מכרזים , סבבה. אני עדבלי הטמנה. יבוא לוו :מר אבי גרובר

 18של כרגע אנחנו מאשרים את זה ככה. שיבדקו את העלות הכספית  הכספית.

 19 העמוד. תבואו תדונו. 

 20 יש לנו.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 21יש את העלות הכספית, אם רוצים אחרי זה להגדיל עוד את התב"ר שזה  מר אבי גרובר:

 22 שחשוב ...רמת השרון נעשה את זה.  מה

 23 אין ספק.  מר עידן למדן:

 24 רגע נכנס כסף וזה המינימום בואו נצא עם זה. כ מר אבי גרובר:

 25 אחרת או שזה נשאר, עשר עשרים שנה או  דן:מר עידן למ

 26 עידן ברור. עידן ברור.  מר אבי גרובר:

 27 לעשות הכול פעם שנייה.  מר עידן למדן:

 28 בעד התב"ר הזה? פה אחד מעולה. מי  מר אבי גרובר:
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 1 

 ה ברחוב העבודהפניה ימינ -אושר פה אחד תב"ר חדשהחלטה:    

 2 

 3  ו את הסכם זרחי גידי. הסכם זרחי בוא תסביר לנ מר אבי גרובר:

 4  במסגרת  גב' עירית טלמור:

 5 מה שיעור ההפקעה בחלקה?  :ד"ר צחי שריב

 6  יעור ההפקעה. לא. זה לא עובד ככה. זה לא רק ש מר אבי גרובר:

 7  כמה אחוזים הופקעו?  :ד"ר צחי שריב

 8  דעת בעל פה להגיד לך אבל הופקעו כמה אחוזים טובים. לא יו גב' עירית טלמור:

 9 ? 40%-או יותר מ 40%-פחות מ :ר צחי שריבד"

 10תעלה את האדומים אנחנו נראה. בעין אתה תראה את זה. תעלה  גב' עירית טלמור:

 11ח הזה, אתה רואה את הקו הכחול? כל השטח את השקף הקודם. כל השט

 12ופקע בשלבים. בשלב ראשון הזה האדום הופקע מחלקת המקור. הוא ה

 13הילדים, ובשלב הבא אנחנו עכשיו בפועל הופקעו השטח הירוק והשטח לגני 

 14מפקיעים את כל השטחים הנותרים, כך שהגדרות אתם עוד לא רואים את זה 

 15כשזה יהיה יבש, אפשר יהיה להסיט בעין אבל הוא כבר יצק קלונסאות, 

 16זה, מאחורי הגדר אחורה את הגדרות. מי שמסתובב בשטח רואה את 

 17  הנוכחית כבר קיימת הגדר החדשה. 

 18 השאלה לא על הגדר. השאלה עכשיו התב"ר זה הפיצוי.  :חי שריבד"ר צ

 19 שנייה. על זה אני רוצה להסביר. המשפחה שבונה כאן בעצם נסוגה גב' עירית טלמור:

 20אחורה ובונה על חשבונה כרגע את הגדרות. הטענה או הדו שיח בינינו, ובין 

 21ם פחה היה שכל הקירות התומכים שהם בעצם לטובת הרחבת הדרכיהמש

 22היו צריכות להיות על חשבון העירייה. אם העירייה רוצה להרחיב את הדרך 

 23והפקיעה תתכבד ותעשה את כל קירות התמך בהיקף על חשבונה. תיאורטית 

 24בוא ניקח מקרה אחר, אם המשפחה הייתה בונה בלי לזוז אחורה עם קירות 

 25תה שמה שם למעלה גדרות משלה, והייתה אומרת בבוא הזמן, תמך. היי

 26העירייה תשבור את הראש ותעשה את זה. אבל מאחר והם כבר יוצאים ש

 27לבנות ורצינו לנצל את זה ולמהר עם הפניות ימינה ולנצל את כל זכות הדרך 
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 1שאמרנו קודם, הגענו איתם להסכמות שאנחנו נשתתף בחלק יחסי כמו 

 2  תומכים, כדי לפנות את בהקמת אותם קירות 

 3 לוקחים אותם כקבלן משנה לביצוע העבודות  זה לא לפי הפקעה. :ד"ר צחי שריב

 4לא לוקחים אותם כקבלן משנה. אנחנו יכולים להגיע איתם להסכמות.  גב' עירית טלמור:

 5  ם לבצע את העבודה. מאחר והם גם אנחנו יכולי

 6. למה יש פשרה? פשרה זה בדרך זה מדובר על הסכם פשרה. הסכם פשרה :ד"ר צחי שריב

 7 כלל סכסוך על מה. 

 8 יש סכסוך.  בי גרובר:מר א

 9 היה סכסוך צחי כבר הרבה זמן.  מר יעקב קורצקי:

 10  עשר שנים.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 11 מה הסכסוך?  :ד"ר צחי שריב

 12 המילה סכסוך היא אולי לא כל כך מתאימה.  רית טלמור:גב' עי

 13 יכים לעשות. ....שאנחנו צרמר יעקב קורצקי:

 14ה. אחד, מגיעים לי פיצויי הפקעה. ב. אני בונה קיר בא מישהו ואומר ככ גב' עירית טלמור:

 15אני רוצה שתשתתפו. ג. יש לי מחוברים אני צריך לעשות עם התאמות עם 

 16ו עם כל מיני דברים שאני צריך לפרק בשטח ואני הביוב או עם החניות א

 17סעיפים שונים בחוק. זה לא סעיף אחד רוצה על זה פיצוי. יש על זה. זה כמה 

 18כמה טענות שונות. שאחרי כל הטענות שלהם, ואחרי משא  בחוק. יש כאן

 19ומתן ארוך בין גזברים, הגענו למסקנה, קודם כל היה אומדן של עלויות, כמה 

 20  מחוברים, פיצוי הפקעה כמה יעלה קירות התמך? יעלה הפיצוי 

 21 כמה ..פיצוי הפקעה?  :ד"ר צחי שריב

 22  לא קשור.  ' עירית טלמור:גב

 23 נסה להבין. אני מ :ד"ר צחי שריב

 24  את כל המשא ומתן פה? כל העוגה...מה המשא ומתן, לאחר מכן  עו"ד מיכה בלום:

 25 אתה מבקש שאנחנו נאשר לא?  :ד"ר צחי שריב

 26 יש להסתיר?  מה :להק

 27  בסדר נכון.  עו"ד מיכה בלום:

 28 אני מבקש להבין.  :ד"ר צחי שריב
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 1רוצים עכשיו את הצד השני לא ...ביצע משא ומתן, ארוך ומייגע. אנחנו לום:עו"ד מיכה ב

 2  אנחנו עשינו משא ומתן לא טוב. הפסדנו אפשר להוציא עוד כסף? 

 3ת למה יש להם תביעה לפיצויים בגין אתה יכול להסביר לי, ברמה המשפטי :ד"ר צחי שריב

 4 ? 40%-הפקעה אם זה פחות מ

 5 הם, יש להם לתביעה לפיצויים על ה. קודם כל יש ל עו"ד מיכה בלום:

 6  מהמטר ה..אתה יכול.  ירית טלמור:גב' ע

 7אני שאלתי על ההפקעה ואתה אומר לי על המחוברים. תענה לי על השאלה  :ד"ר צחי שריב

 8 בבקשה. 

 9 החוק כבר עבר.  40%כבר לא קיים. זה מהמטר הראשון.  40%ם:עו"ד מיכה בלו

 10 . 40%ש פסיקה שאומרת מהמטר הראשון, כבר לא י. זה לא קיים כבר גב' עירית טלמור:

 11 אנחנו עובדים.  יותר לא קיים. 40%-זה לא מ עו"ד מיכה בלום:

 12ני מקווה תקשיב שנייה. אם יש חשד פה לאיזה שהם קשרים או משהו זה א מר אבי גרובר:

 13  שאנחנו לא שם. יש דרג מקצועי, 

 14 פשוט לא מבין למה העירייה משלמת.  :ד"ר צחי שריב

 15י שצריך באיזה שהוא מקום גם לסמוך על דרג מקצוע אני אומר לך יש בי גרובר:מר א

 16חוות הדעת של הדרג המקצועי. הדרג המקצועי לא מתנדב לשלם סתם כסף. 

 17הם ביקשו סכומים יותר גבוהים מזה, הם ניהלו פה משא ומתן מאוד ארוך. 

 18ם. זה זה לא שהתחלנו בחמש מאות שמונים וחמש ומייד אמרנו כן. עוד פע

 19ג המקצועי צריך גם לסמוך על הדרג ההסכמות שהגיעו אליהם. זה הדר

 20המקצועי כשהוא מגיע עם איזה שהיא פשרה ואומר אנחנו ישבנו ואנחנו 

 21לך אחר כך, אני לא חושב שזה  חושבים שזה סכום ראוי. הם יכולים להציג

 22 הפורום לבוא עכשיו ולהציג את זה, 

 23ו עבודה ב עם הדרג המקצועי אתה תגיד שהם עשאני בטוח שאם תש מר יעקב קורצקי:

 24  מצוינת. 

 25 אשמח לשבת איתם.  :ד"ר צחי שריב

 26  אלף אחוז צחי. מי שמלווה את זה כבר שנים.  מר יעקב קורצקי:

 27 בכיף.  :ד"ר צחי שריב

 28 אז אם זה לא מצורף אז.  עידן למדן:מר 
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 1  אז תשב איתם.  מר יעקב קורצקי:

 2 ך לשבת עם הדרג המקצועי. קודם כל אני לא צרי :ד"ר צחי שריב

 3אבל כמו שביקשת כל מיני שאלות גם היו עונים לך על זה. אין לנו פה שום  אבי גרובר:מר 

 4בב, גם צריך סודות ולא מחביאים כלום. אני אומר לך שהרבה זמן זה הסתו

 5להיות הוגנים בתוך סך הכול אנחנו פה מבקשים לעשות דבר שהוא לתועלת 

 6נותן לטובת ם שהוא בא ולוקח מהחלקה שלו והציבור. לשבת עם בן אד

 7הכלל. זה נשמע עכשיו נורא כזה לטובת האומה והכל אבל יש את יום היום 

 8כל דבר של הדברים האלה. אם אנחנו נתחיל להילחם בתושבים האלה, על 

 9כזה בסופו של דבר אני אומר לך זה ימנע מאיתנו. אם אנשים אחרים ידעו 

 10נע מהרבה א כוחנית ונורא דורסנית זה ימשהעירייה מתנהגת בצורה נור

 11 פרויקטים לקרות. יש פה אפשרות אני חושב. 

 12 אז אתה אומר שהיה פה איזה משהו שהוא מעבר למתחייב. זה גם בסדר.  מר גיא קלנר:

 13 לא יודע. אני לא, לא. שנייה אני לא אומר מעבר למתחייב.  גרובר:מר אבי 

 14 אתה אומר שהיה פה.  מר גיא קלנר:

 15 י אני לא חושב שהיה פה מעבר למתחייב. ישב פה הדרג המקצוע בי גרובר:מר א

 16 גיא, ממש לא. ממש לא.  גב' עירית טלמור:

 17 ככה הוא  מר גיא קלנר:

 18 אין פה  מר אבי גרובר:

 19 אז לא הבנתי טוב, אז לא הבנתי טוב.  :מר גיא קלנר

 20ותאמין לי שגידי יודע  על התנהגות טובה. יושב גידישליש גיא, גיא אין פה  מר אבי גרובר:

 21 הוא על סמך הניסיון שלו. מאוד קשוח בתוך המשאים ומתנים האלה.  להיות

 22 אבל גידי לא מכיר את כל ההיסטוריה של זכויות שניתנו.  מר עידן למדן:

 23 למה אתה אומר שגידי לא מכיר?  בי גרובר:מר א

 24 בעוד מבנים.  מר עידן למדן:

 25 רמת השרון.  פה. עשרים שנה גזבר בעיריית גידי כבר עשרים שנה מר אבי גרובר:

 26 אבל מספיק שאני כבר בסיפור הזה עידן.  מר יעקב קורצקי:

 27לא מכיר את כל  לא. גידי לא היה. גידי מעט, מה לעשות הוא שנתיים והוא מר עידן למדן:

 28 השתלשלות העניינים. 
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 1על מאות רבות יותר שן כבר נהייתי צרוד ברוב בגדול מדובר פה בתיק הי.... :גידי טביבמר 

 2שהם ביקשו תחת כל מיני כותרות. אנחנו מצאנו לנכון להגיע ₪ ממיליון 

 3איתם לפשרה על שתי המרכיבים שציינה עירית או שלושה. הם מחוברים 

 4פלוס מע"מ, ₪ דבר הגענו להסכמה שאומרת חמש מאות אלף  וכו'. בסופו של

 5העיקרי זה הנושא של כולל הכול. סוגר את כל הטענות מכל סוג שהוא. החלק 

 6חומה. הענקית הזאת, האדירה הזאת, והאלמנטים הנוספים. זה חלקנו ב

 7  החומה. 

 8 זה החומה ביוב ושער. זה מה שהיה שם במחוברים. : מר רוני בלקין

 9לבנות את הכלונסאות שהם בונים היום ולפנות את כל העפר והצנרת  ת טלמור:גב' עירי

 10  מאוד. שיש שם החוצה, זה היה ויכוח גדול 

 11 ל זה ...המחוברים. חומה. אז לא אמרת....בקטן על זה. אב: מר רוני בלקין

 12 נכון, יש להם גם עוד חניות ועוד כל מיני טענות.  גב' עירית טלמור:

 13 היה באיזה שהוא דיון פנימי. אני מנסה להבין, אני באמת לא מבין.  זה מר עידן למדן:

 14 מרנו להם. כי דין שלהם, לא הסכמנו אשמאי שלנו שמאי שלהם, עור :גידי טביבמר 

 15 אז מה הבעיה להציג לנו כחברי מועצה עכשיו את ההסכם?  מר עידן למדן:

 16 המהות.  גב' עירית טלמור:

 17 אבל לא פה.  מר אבי גרובר:

 18 תציג את ההסכם, לא איך הגעת להסכם, את ההסכם. אני יכול לראות?  ידן למדן:מר ע

 19 ם להציג. לא המקום. לא המקו :גידי טביבמר 

 20עידן אתה יכול לבוא אליו. שנייה, לפי החוק מותר לך כחבר מועצה לבוא  מר אבי גרובר:

 21 ולראות את כל המסמכים מה אתה לא יודע את זה עידן? 

 22 מצורף פה. ל אני גם לא חושב שההסכם הוא סודי. אב מר עידן למדן:

 23 יש פה אנשים שאתה לא יודע מי.   גב' דברת וייזר:

 24ני הילדים, תבוא תציג לי, תגיד לי תחזיר את זה תעשה כמו ההחתמות בג ן:מר עידן למד

 25בחזרה. תציג לי את זה עכשיו בפני כל החברים. לא סתם עומדים אנשים 

 26 ומדים ושואלים את זה. ושואלים את זה. לא סתם ע

 27שעות להסתכל. אתה יודע לשאול שאלות. למה לא שאלת את  48היה לך  מר אבי גרובר:

 28 עשות סצינה. זאת לפני הישיבה? למה להשאלה ה



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 2.1.2019מן  המניין  מיום  מישיבת מליאה  2פרטיכל מס'

 

 75 

 1יכול להיות שחלק מהשאלות חשבתי לשאול פה. כל שאלה פה חשבתי  מר עידן למדן:

 2י, תציג לי את שאמרו את זה. אני חושב שאתה אומר יש הסכם, תראה ל

 3ההסכם ותסביר את ההגיון, אחד, שתיים, שלוש יבוא עוד חברים יגידו הכול 

 4 ודם. בסדר הסברת בדיוק כמו ק

 5אבל עידן, עשרים עמודים זה לא נראה לי עשרים עמודים להציג כאן  גב' דברת וייזר:

 6  ולהבין מה קורה, אם אתה באמת רוצה. 

 7 לא תב"ר.  אבל זה גם לא תב"ר, זה :ד"ר צחי שריב

 8 צריך לבקש את זה לפני.  גב' דברת וייזר:

 9  יש בעיה, יש בעיה לשלוח את זה בדפים.  מר עידן למדן:

 10 ש הסכם  י:צחי שריבד"ר 

 11 אז אמרתי צריך לקבל את זה לפני אבל לא כאן.  גב' דברת וייזר:

 12ו עשרות היו לנו הסכמי שכירות, היו לנו הסכמים עם הכפר הירוק. היו לנ מר עידן למדן:

 13הסכמים שצורפו אלינו כלא עשרות פעמים חמישים עמודים. מה זה 

 14 השטויות האלה? 

 15התשובות אני לא מבין מה כל  הוא יכול לקבל את הוא שואל שאלה לגיטימית דובר:

 16  דבר מסורבל. צחי. 

 17ה יחד עם המחיר של אני חשבתי שמן הראוי להציג שלמות של התמונ :גידי טביבמר 

 18 רוצים לאשר פה את התב"ר או אם  ההרחבה. אם לא

 19  אישרנו אותו גידי.  מר יעקב קורצקי:

 20 הסכם פשרה. אני אבל צירפתי.  :גידי טביבמר 

 21אתם מסרבלים את הכול, גידי, סליחה במחילה מכבודך, גידי. אני רוצה  מר יעקב קורצקי:

 22אבל זה הכול מסורבל. ויש לי פה לשמחתי אנחנו אנשי ציבור. אני כל יום, 

 23ני צריך חיתנתי בת, אז אני כל יום באירוע. מה שסך הכול מבקשים א

 24 האנשים אני מאמין שהם ישבו אתכם בחצי שעה לא יותר. 

 25 כון. נכון. נ מר עידן למדן:

 26הכול יהיה בסדר. אישרנו את זה. הוא שאל שאלה לגיטימית. הוא יבוא  מר יעקב קורצקי:

 27 אליך מחר מתי שתתאמו. 

 28ר התב"ר יש שני תב"רים. יש תב"ר על המבנה, יש תב"ר על לא אוש מר גיא קלנר:
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 1 הפיצוי. הפיצוי עוד לא אושר. 

 2 על.  חשבתי שמדובר גם מר יעקב קורצקי:

 3 לא. לא. הראשון אישרנו אותו.  למדן: מר עידן

 4  הצבענו על זה.  מר יעקב קורצקי:

 5אה בהסכם שאנחנו...לגבי ה...בשרף. הבאנו למועצה לאשר את ההוצ :גידי טביבמר 

 6פשרה. אם זה היה פסיקה בבית משפט, לא צריך לבוא לכאן, ואנחנו לא 

 7ים לאשר את זה יותר לא חייבמביאים לכאן, ולכן עקרונית לפי הנוהל היבש ב

 8תב"ר ואני יכול לשלם את זה ישירות מקרן ה...כי זה חלק מהסכם פשרה או 

 9 מהשבחה. אז לכן זה רק מה שרציתי לעדכן ולהחלטתכם. 

 10אנחנו מעדיפים את הדרך היותר קשה, אני, לא אנחנו. במקום ללכת לביי  גיא קלנר: מר

 11שולחן הזה כבר. לא. ך את זה על הפס שלא לחייב דיון פה בשולחן הזה, אין ל

 12אז אני מציע שאת הסיפור הספציפי הזה של התב"ר הזה מכיוון שהוא לא חד 

 13י, לי אין בעיה או משמעי כן יהיה נציגות בטרם אישור, מבחינתי צח-חד

 14מישהו אחר שרק יבחן גם כן בעין נוספת את הדבר הזה ונביא את זה לאישור 

 15  בפעם הבאה. 

 16 איזה ה יכול להיות הוצאה שמהסוג הזה? שאלת השאלה מנ :גידי טביבמר 

 17 רוצים להבין. אתם לא רוצים לפתוח פה את העניינים אז.  מר גיא קלנר:

 18בכפוף אנחנו נקבל י יכול לשאול אותך שאלה מיכה? מיכה אפשר. אנ מר יעקב קורצקי:

 19שצחי לזה גם  ףפועכשיו. נעשה הצבעה אני מקווה שגם כן זה יעבור. אבל בכ

 20  לקבל את כל ההסבר, ואם לא תחזירו. ישב עם גידי 

 21בסדר בשמחה אבל זה לעיון, זה לעיון. אין פה ביקורת ודאי שלא יבואו  :גידי טביבמר 

 22י, יבוא חבר המועצה והוא גם לא רוצה את זה אני ויגידו הדרג המקצוע

 23 מה. חושב, רגע, לא נראה לי סכום מספיק או הסכום גבוה או סכום נמוך או 

 24 בדיוק מה שעושה. זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא מתכחש לזה נכון?  :מר אבי גרובר

 25  או שסוגרים  עו"ד מיכה בלום:

 26 מבקשים ממני להרים את היד.   דובר:

 27 זה בדיוק מה שהוא עושה.  גרובר: מר אבי

 28 זה לא פסק דין.  מר עידן למדן:
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 1    )מדברים ביחד(

 2הבין משהו. יכולנו בכלל לא לעלות פה . אנחנו צריכים לגם אתה וגם גידי: מר רוני בלקין

 3בכלל. זה יכול היה לא לעלות פה בכלל, עשיתם עבודה קשה, נאמנה אבל 

 4ל משום מה זה עלה, זה עלה פה כי שמענו פה כל סיפורי, הכול בסדר. אב

 5אנחנו צריכים להצביע על זה. עכשיו, יכולנו לעשות אחת משתיים בדרך, או 

 6ו עוברים על הרכיבים של הדבר ומבינים ואז יה עולה פה, היינשלפני שזה ה

 7היינו מצביעים על משהו. או שאנחנו צריכים לעשות את זה אחרי, כי אין 

 8וא אתה לוקח קח בלאנקו  שכל מה שאני ברירה. אחרת אתה אומר לי, ב

 9 עושה הוא טוב. אז בשביל מה. שכנעו אותי פה. 

 10תצא החוצה. מה אתה איתי שנייה.  לימוד. גידי תהיהרוני. שנייה, שכר  מר אבי גרובר:

 11 מחלק פה ציונים? 

 12 כן.  :קהל

 13 מי אתה בכלל?   מר אבי גרובר:

 14 מי אתה?    :קהל

 15ר, אני אומר לכם זה. ברמת העיקרון הסיבה אש העימי אני? אני ר  מר אבי גרובר:

 16שעות, זה באמת לאפשר לאנשים לא רק להתכונן  48שמוצאים סדר יום 

 17על החומר ולראות אם יש שאלות. סך הכול  , אלא באמת לעבורלשעה

 18הפרוטוקול הפעם לא היו הרבה דברים מאוד כבדים, ובכמה שאלות כמו 

 19ם לקבל את הזה, היינו אומרים לכם ששאלתם ידענו לתת. אם הייתם מבקשי

 20תבואו, תסתכלו, תקראו את הכול. אני כרגע את זה נשים שנייה בצד. תבואו 

 21שיבה עוד מעט ותעברו על זה. אני לא רוצה מכים, יהיה לנו יתסתכלו במס

 22שיהיה פה חשדנות. יכול להיות שמההרגלים שלנו שאתם תלמדו להכיר יותר 

 23תם תלמדו שיש פה אנשים שפלס ואנשים טוב לעומק את האנשים האלה, א

 24שהם באמת מקצועיים ומאוד רציניים, אני יכול להגיד לך שבמשרד הפנים 

 25ות עיר יציבה ואנחנו מתחילים לחזור להיות שאנחנו חזרנו להיאחת הסיבות 

 26עיר שמתנהלת כמו שצריך מבחינת היחס אלינו בגופי הביקורת מעלינו זה 

 27באמת, מאוד, מאוד מקצועיים, גידי  בזכות האנשים האלה שזה אנשים

 28עשרים שנה גזבר עירייה תאמין לי שהוא לא בא וחותם על חשבונית לפני 
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 1כל שקל זה מלחמת עולם מבחינתו. אין,  א עבר שם טוב ועלשתאמין לי הו

 2אתה תאמין לי שכראש העיר גם לי הוא ממש לא עושה לי חיים קלים, על 

 3צלו זה קדוש ואתה תלמד להכיר אותו כלום. ואין אצלו שקל קל. כל שקל א

 4ואני בטוח שאתה בעתיד תראה שהסיפור הזה של הסכם הפשרה הזה 

 5ת מובך, לא רואים עליו שהוא ה חודשים. הוא קצהספציפי הזה מסתובב פ

 6מסמיק, הוא שזוף מראש, אבל אנחנו באמת נמשיך בישיבה הבאה חבל 

 7בית ספר דורון מי רוצה  להמשיך עם זה. בית ספר דורון, עוד פעם זה הכול.

 8 להציג? 

 9עד ן אני יציג. הגדלה אחרי כל מיני תוספות שהיו. מותר גמר חשבו גב' שירלי פאר יגרמן:

 10 וך החוזה אבל אנחנו נדרשים לכסף. להגדיל בת 25%

 11בואי נעשה את זה ככה. בגלל שזה עוד פעם זה אני רוצה לכבד אותם והם  מר אבי גרובר:

 12 ו, ולא למדו את זה. לא עברו על זה ולא רא

 13 זה בית ספר. כאילו. יש בעיה?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 14 גדל.  אתם בטח תרצו להבין למה זה מר אבי גרובר:

 15 כן. אתה צודק.  נר:מר גיא קל

 16 הם ירצו ללמוד למה זה. בואו. הם לא עשו את זה להפעם. אנחנו  מר אבי גרובר:

 17  רגע אבי.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 18 אנחנו פה בתביעה משפטית.  :טביבגידי מר 

 19  בתביעה. עוד שנייה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 20 ום. זה. שאנחנו דוחים אותה כל י :גידי טביבמר 

 21  כבר שנה.  לי פאר יגרמן:גב' שיר

 22 איפה. פה בתב"ר הזה של העבודה. מה קרה.  מר גיא קלנר:

 23 כן. אתם גם לא אישרתם את זה גיא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 24 מה קרה למה יש שם כזה.  מר גיא קלנר:

 25 על מה מדובר על דורון?  גב' דברת וייזר:

 26 משפטית? נו אז מה. איפה תביעה  מר עידן למדן:

 27  פה. בנווה גן.  קלנר: מר גיא

 28בית ספר דורון העבודה הסתיימה לפני שנה או יותר. ובסופו של דבר  :גידי טביבמר 
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 1כמו שידוע לכם ..בהיקף כזה  22.5%עבודות בהיקף של נתבקשה הגדלה של 

 2 כל הגדלה, או כל התקשרות מצריכה חתימה של ראש העיר והגזבר. 

 3 אתה אומר שיש על זה תביעה עכשיו. לא הגדלה שלנו. אבל זה  מר עידן למדן:

 4 הגדלה משלנו.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 5 הגדלה משלנו.  מר גיא קלנר:

 6 עליה.  הגדלה משלנו שלא שילמנו מר עידן למדן:

 7כי לא היה כסף בתב"ר ושנה שלמה לא מצליחים להביא את זה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 8 פעמיים. לידי מועצה. כבר הבאנו את זה 

 9  הגדלה שנבעה ממה?  קלנר: מר גיא

 10ש"ח פלוס מע"מ לעבודות שבוצעו אם רוצים לקבל מושג איזה  955,000 :גידי טביבמר 

 11בכל מקרה הייתה פה שאלה מי המוסמך סוג עבודות, אני כבר אומר לכם. 

 12לאפשר את ההגדלות האלה. כלומר על השלמת חדר מדרגות לגג, שינוי 

 13דלתות יציאה לגג. תוספת חדר  קות גג. התאמותשיפועים, הגבהות מע

 14מדרגות חיצוני. מטפי כיבוי אש וכדומה. יש רשימה וכו'. אני לא הסכמתי 

 15א אושרה על ידי ועל ידי ראש לשלם את הכסף הזה הואיל וההוצאה מראש ל

 16העיר. מתברר שהייתה פרשנות שונה ותיקנו אותה במסמכי החוזה, כי הוא 

 17 חוזה ישן. 

 18  . 2013-מ פאר יגרמן: גב' שירלי

 19שם היה כתוב שניתן להבין ממנו, ברחל בתך הקטנה, שמהנדס העיר יכול  :גידי טביבמר 

 20ות שכזאת. הואיל ומזה יכול להבין שכאילו יש לו סמכ 25%להגדיל עד 

 21 והמהנדס הזה כבר לא נמצא אצלנו. מדובר במהנדס הקודם, ולאחר 

 22  מתי בוצעו השינויים?  מר עידן למדן:

 23מבחינה משפטית, הגענו יש לי חוות דעת של הלשכה המשפטית שאומרת ... :גידי טביבר מ

 24בשיקולי קניית סיכון בבית המשפט בית המשפט יבוא ויגיד העבודה נעשתה. 

 25 רייה לא יכולה להתעשר לא לשלם את מיליון הש"ח האלה, העי

 26  מיליון וחצי.  מר אבי גרובר:

 27לא מדברים על ריבית ולא על הצמדה  בית משפט, והםהואיל ואנחנו לפני  :גידי טביבמר 

 28ולא שום דבר. מה שמגיע לו צריך לשלם. הואיל וכך הגדלה של תב"ר באופן 
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 1ה שעומד לפניכם. יצוין רק בסוגריים טכני צריך להביא לשולחן הזה וזה מ

 2מפעל הפיס, שמחכים לנו ב₪ שיש לנו מיליון ארבע מאות ארבעים ואחד אלף 

 3 פיס כנגד החשבון הזה. על שם מפעל ה במשרד החינוך

 4  כנגד סכום הביצוע.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 5ים ואני התעקשתי לעשות את זה בצורה מסודרת על אף שעברו חודש :גידי טביבמר 

 6רבים. ברגע שנשלם את הכסף הזה, נקבל כסף ממפעל הפיס. אבל זה 

 7 בסוגריים. אז אני אודה לאישורכם. 

 8יס של ההגדלה אתה אומר שבעצם אני מבין את נתי רק את הבסלא הב מר גיא קלנר:

 9הסטטוס מול מבצע העבודה ומול מפעל הפיס בסוגיה נפרדת. אבל ההגדלה 

 10צורך העניין החליט שהוא מבין שהוא יכול נבעה מזה שמהנדס העיר הקודם ל

 11 אוטומטית 

 12 עזבו את זה. יש פה. הוא אמר לך  מר אבי גרובר:

 13 צמח אבל מי ביקש את השינוי? מבין. מאיפה  אני לא מר גיא קלנר:

 14 מי ביקש את השינוי?  מר עידן למדן:

 15 מהנדס העיר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 16 ו שינוי? המהנדס ביקש על דעת עצמ מר גיא קלנר:

 17אני יסביר לך. עשו טעות בתוכניות שהוא לא שם לב. לא עשה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 18אין מדרגות חירום. אין כל מיני אין מדרגות.  מדרגות לגג. בנו גג בנו קומה

 19דברים שגם בטיחותית אני לא יכולה לאשר בית ספר. התוכניות התבצעו 

 20, תוך כדי הגיעו 2015,2016-ה בוהתחילו להגיע לידי עבוד 2014, 2013בשנת 

 21כולנו הגענו שם. פתאום ראינו כולל מנהל בית הספר שפה שכחו ופה שכחו 

 22 עיר. ופה שכחו. ומהנדס ה

 23 אז אמרתם עכשיו, מה שעכשיו זה מובן אחרת לחלוטין.  קלנר:מר גיא 

 24 הגדלה.  25%שנייה ומהנדס העיר עוד לפי ותוך כדי אישר את  גב' שירלי פאר יגרמן:

 25 צריך לאשר את זה.  מר יעקב קורצקי:

 26רק חתימת גזבר וחתימת ראש העיר. אבל  25%אנחנו לא מאשרים  גב' שירלי פאר יגרמן:

 27והוא הוסיף שבפועל  2016-שהוא לא שם ב 2015-דברים בהמון, המון  היו

 28 במבחן התוצאה כמו שמיכה אומר, הם נבדקו על ידי יועץ 
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 1 ן. וביצעו. זה אני מבי מר גיא קלנר:

 2 וזה בוצע, וזה נמדד מטר על מטר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 3  אני מנסה להבין מה מקור העניין.  מר גיא קלנר:

 4 חנו מבינים שהיה טעות בתכנון. היה טעות בתכנון. אחד, אנ: קיןמר רוני בל

 5  נכון.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 6י העתיד עכשיו. איך אנחנו לכן נעשה טעות בתמחור. הדבר השני לנוכח פנ: מר רוני בלקין

 7דואגים שלא יהיו עוד פעם חריגה בסמכות כזאת. זאת אומרת שלא נצטרך 

 8 עוד פעם. 

 9  קרה מאז. זה לא  גרמן:גב' שירלי פאר י

 10 אני לא יודע לא קרה. : מר רוני בלקין

 11  אני אומרת לך.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 12 לא קרה וגם לא יקרה. : מר רוני בלקין

 13  מבחינתנו זה לא קורה.  אר יגרמן:גב' שירלי פ

 14 בנהלים שלנו, או משהו השתנה באופן כזה שאנחנו לא נשמע : מר רוני בלקין

 15על בית ספר אחר ששם אני לא יודע מה, מעלית נכים או משהו  או בעוד שנה בעוד חודשיים

 16 אחר. 

 17  יש מהנדסת מקצועית פה.  גב' דברת וייזר:

 18 הקודם.  את אומרת שמהנדס: מר רוני בלקין

 19קודם כל אני לא חושבת שבן אדם לא חף מטעויות, ולא משנה מי  גב' שירלי פאר יגרמן:

 20  הפונקציה 

 21ש פה טעות של עשרים ועשרים ושניים אחוז, זה לא משהו ון. אבל כשינכ: מר רוני בלקין

 22 שמתבטל בשישים. יש לידך רואת חשבון היא יודעת להגיד לך את זה. 

 23  התקציב הפיתוח היה שישה וחצי מיליון. לדעתי  מר עידן למדן:

 24 אני מבין שהדברים בסופו של דבר נבדקו אבל הם בוצעו. זה לא : מר רוני בלקין

 25 נעלם. זה דברים שבוצעו כדי להשלים את העבודה. שהוא פה    משהו

 26בגלל שהתכנון לא היה בזמני, אני לא יכולה לדבר על תכנון. הוא  גב' שירלי פאר יגרמן:

 27  בזמני אז אני לא יכולה לדבר על תכנון.  לא היה

 28אנחנו  אז אני עכשיו יגיד לך בתור בן אדם שצריך להיות ערכים ונורמות.: מר רוני בלקין
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 1ובדים קבלנים. מי שעשה את העבודה צריך לקבל את הכסף. ולכן אנחנו לא ע

 2צריכים לנהל, אני אומר פה את דעתי צריכים לשלם את הכסף, אנחנו לא 

 3קבלנים, או לפשוט את הרגל כי עיריית רמת השרון ..מה שהוא עשה.  עובדים

 4 . זה לא קשור אם צריך לערוף מישהו בתוך, אחר כך נערוף אותו פה בתוכו.

 5  לא עורפים, לא עורפים.  מר יעקב קורצקי:

 6זאת עמדתי. אני אומר שאין מה לעשות צריך לשלם את הדבר הזה. צריך : מר רוני בלקין

 7 דבר כזה לא יקרה. לראות איך ה

 8רוני בתור מישהו שכבר עשר שנים יושב פה, אני יכול להגיד לך שזה היה.  מר אבי גרובר:

 9 בטח עידן היה פה הרבה פעמים.  עט מכרזים.ראינו את זה בלא מ

 10 זה היה הסטנדרט.  מר יעקב קורצקי:

 11להביא לך שהיו עושים עבודה ופתאום הייתה צונחת במספרים. אני יכול  מר אבי גרובר:

 12וביצענו בעשרים ₪ דוגמא למשל שעשינו שיפוצי קיץ אישרנו עשרים מיליון 

 13מאוד, מאוד אנחנו פה מיליון מאה אלף. זאת אומרת בסוף אתה מבין ש

 14קפדנים. בדברים האלה. אתה מוזמן לבוא ולראות את התכנון של בית הספר 

 15כל הדברים החדש במורשה. לאיזה רמות זה יורד, איך עשו את התימחורים, 

 16האלה, הכול פתוח, אתם מוזמנים לבוא ולראות את הדברים האלה. אתה 

 17ץ. יש לנו, המון מאמ תראה לאיזה רמה של השקל יורדים שם. אנחנו עושים

 18סוציו ההכנסות שלנו בשנים האחרונות מאוד נמוכות יחסית. רמת השרון 

 19ם מאוד תשע, כמה שכולם חושבים שזה עיר מאוד עשירה התושבי אוקונומי 

 20עשירים העירייה לאור שנים שהדרך שבה היא התנהלה העירייה לא עשירה. 

 21לומדים דע בחיים ולכן אנחנו מאוד, מאוד קשה עם הכסף ובטח אתה יו

 22ואנחנו עושים המון עבודה בקטע הזה ואני יכול להראות לך המון לא מעט 

 23אפילו  פרויקטים שביצענו בשנתיים וחצי האחרונות, הרבה פעמים לא הגענו

 24 עבודה. לא היו מדרגות. לכל הסכום. פה היה סוג של 

 25 ף אחד לא יכול להבטיח. א מר יעקב קורצקי:

 26 דרגות. לא ראו מ מר אבי גרובר:

 27אין דבר כזה. אין דבר כזה כל פרויקט שאתה נכנס ומי כמוך יודע ואתה  מר יעקב קורצקי:

 28למטה, יש  הצגת כמה פרויקטים בחיים שלך, אתה לא יודע מה מחכה לך
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 1  צנרת, יש אז לפעמים קורים גם פנצ'רים. 

 2 בסדר. צריך לתכנן. אני שם את : מר רוני בלקין

 3 ינור למטה ש יה פה צהפנצ'ר לא ה מר אבי גרובר:

 4 )מדברים ביחד(

 5 אין מאה אחוז.  עו"ד מיכה בלום:

 6בצורה היה פה כל מיני דברים שלא קרו כמו שצריך. אנחנו עכשיו מבקשים  מר אבי גרובר:

 7מסודרת לתקן את זה. לא מנסים לעשות פה מעקפים. הכול על השולחן. זה 

 8התב"ר הזה? אישור בא פה לדיון, זה בא פה בצורה מסודרת. יאללה מי בעד 

 9  מי בעד? מי נגד? עידן נגד. תודה. 

 10 

שלב ג' בי"ס דורון,  עידן למדן הצביע נגד והיתר  967 "רתב תלדגה האושרהחלטה:    

  הצביעו בעד.  

 11 

 12אני חושב שהדבר הזה קודם כל לא מקובל עלי, זה לא היה מקובל עלי עם  עידן למדן: מר

 13הזה הוא מבחינתי  . הדברהגלריה. זה לא היה מקובל עלי עם בית יד לבנים

 14 שערורייה שהגענו בכלל לסיטואציה הזאת. 

 15אתה הראשון שצריך היית להצביע, עידן, אתה מכיר את אנשי המקצוע  מר יעקב קורצקי:

 16  שלנו. 

 17 הדבר הזה הוא דבר.  מר עידן למדן:

 18  אתה יכול להסביר לפרוטוקול למה הוא. תיתן לו. גב' דברת וייזר:

 19את הדבר הזה לשים לו קץ אם זה דורש אמר רוני לערוך אני לא ריך אתה צ מר עידן למדן:

 20בעד להראות, אבל אני בעד לעשות את הדברים אחר כך אנחנו רואים 

 21ים האלה מקבלים את הבזבוזים ולמה זה הולך ככה. בביקורת למה הדבר

 22אני כרגע בלי שהדבר הזה נעשה בלי תביעה משפטית שהדבר הזה יתברר, אני 

 23תביעה ושנברר אותה. נברר מה ניתן ומי ניתן ואולי יהיה כת לכן רוצה לל

 24 . חיוב אישי ואולי לא יהיה חיוב אישי לא מהכסף הציבורי תודה

 25   ופטיים ותקשורת עירונית.סיבים א מר אבי גרובר:

 26זה פרויקט מלפני הרבה שנים שהעירייה השקיעה כמו שאתם רואים  :גידי טביבמר 
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 1שהתשלומים ₪. עה ומשהו מיליון ה שבבסופו של דבר סך ההשקעה ז

 2שסוכמו בזמנו, היה ארבעים ושמונה תשלומים. זאת אומרת על פני ארבע 

 3"ר לא פתחו אותו על כל שנים. מה שמבוקש כאן להגדיל שפתחו את התב

 4אלא פתחו אותו על המרכיב של התשלומים של שנה. וכל ₪ השבעה מיליון 

 5 ה. שנה הגדילו את התב"ר בעוד שנה ועוד שנ

 6  אנחנו כן בחריגה יש פה השלמה.  מר גיא קלנר:

 7 זה תב"ר שהשיטה שלו האופן הזה כמו שאני אומר לכם, שנה ועוד שנה.  :גידי טביבמר 

 8גיא זה חמור מאוד. אני אסביר לך למה, מתקשרים בהסכם על מאה  בר:מר אבי גרו

 9 וכאילו מביאים כל שנה לעירייה כאילו יש עשרים וחמש. 

 10 , 2014זה הסכם משנת  יגרמן: פאר גב' שירלי

 11אני חשבתי שהתקשרה רק עשרים וחמש. איזה קטע, אבל יש לך תכלס  מר אבי גרובר:

 12בצע פרויקט כשאנחנו מאשרים אפשר אישרת את  כל המאה. כשאתה מ

 13תב"ר, שאנחנו מאשרים את בית הספר במורשה. עכשיו אנחנו לא מביאים לך 

 14מה זה. זה לא כמו הפארק שצריכים דע כעשרים מיליון בית ספר אתה לא יו

 15עשרים מיליון זה לא כל שנה רגע עוד עשרים, עוד עשרים, עוד עשרים אתה 

 16ריך להביא מראש את כל התב"ר. צריך להביא את כל הסכום מראש. היה צ

 17תב"ר לא מחויבים לבצע בשנה. זה לא בסדר מה שקורה פה. זה לא, זה קצת 

 18לו רק השנה. ושנה הבאה נאשר עוד כאי נשמע כזה. זה לא בסדר שמביאים

 19 ועוד. 

 20 ? 14-זה תב"ר שהתחיל ב מר גיא קלנר:

 21 . 2014 גב' שירלי פאר יגרמן:

 22כאילו שאישרת את ההתקשרות, אתה  2014-ה צובר באתה כבר אוכל, את מר אבי גרובר:

 23כבר אוכל את כל המאה. מאה מיליון בארבע שנים הקרובות לא נמצאים לך. 

 24המיליון  2015-שתיים לא נמצאים לך, זאת אומרת שבודה השבעה שבע נק

 25שנכנסו זה לא שיש לך עכשיו הכנסה ואתה יכול רגע, בוא נעשה עוד ₪ וצי 

 26ניתן עוד שיפוץ של זה. זה ציבור. לא זה כבר צבוע לך.  איזה גן ילדים, בואו

 27אתה למעשה, כי ההסכם בהסכם על ההסכם אתה חתום. זה לא דבר תקין, 

 28 כשמביאים הסכם מביאים את כל הסכום. דר. זה לא בס
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 1מיליון, ארבעים ושמונה תשלומים של משהו  5.4אני מבין את ההסכם על  מר עידן למדן:

 2 כזה. 

 3 אבל זה אושר פה.  מר אבי גרובר:

 4 זה ההסכם.  מר עידן למדן:

 5 לא. זה לא ההסכם. ההסכם  גב' שירלי פאר יגרמן:

 6תשלומים, אבל לא הביאו את כל ההיקף  48-כם בהוא אומר לך שהיה הס מר אבי גרובר:

 7  הכספי שלו. נכון גידי? 

 8 כן.  :גידי טביבמר 

 9 בתוך התב"ר. לא הביאו את כל ההיקף הכספי של ההסכם  מר אבי גרובר:

 10 תשלומים של כמה?  48 מר עידן למדן:

 11  של שבעה מיליון מאה שמונים וחמש.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 12 ₪. ם ושמונה אלף רבעימאה א :גידי טביבמר 

 13  כל אחד?  גב' דברת וייזר:

 14 עם מי ההסכם הזה?  :ד"ר צחי שריב

 15 לא.  מר עידן למדן:

 16 כמה תשלומים?  גב' דברת וייזר:

 17  סך הכול שבעה מיליון מאה שמונים וחמישה.  לי פאר יגרמן:גב' שיר

 18ם, ואולי יאין פרטים כאלה, אני לא יודע איך בזמנו זה אושר במשרד הפנ :גידי טביבמר 

 19  נעלם מעיניהם. זה המנה האחרונה וזה מסתיים. 

 20 עם מי ההסכם, כמה סיבים, איפה.  :ד"ר צחי שריב

 21 יש פה הפתעות שיש לנו  אני ינסה לשבת איתך. מר אבי גרובר:

 22 7.2תשלומים או  48-היה ב 5.4-אני באמת לא מבין סליחה. אני מבין ש מר עידן למדן:

 23  תשלום של כל חודש?  תשלומים? כמה היה 48-היה ב

 24מאה ארבעים ושמונה תכפיל בשנים עשר חודשים, זה האלף שבע מאות  :גידי טביבמר 

 25  מש. שמונים, זה המיליון שבע מאות שמונים וח

 26מישהו יכול להסביר מה הסיבים האלה, מאיפה הם הולכים ולאן הם  :ד"ר צחי שריב

 27 הולכים, עם מי ההסכם. 

 28קש ממני, אם קודם ביקשת ממני עשרים ושתיים אחוז בעכשיו אתה מ מר עידן למדן:
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 1עכשיו אתה מבקש ממני כמעט שלושים ושלושה. כמעט שלושים ושלושה על 

 2ארבעים ושמונה כפול איקס, מאיפה צץ לי עכשיו פרויקטים עם הסכם שהיה 

 3  העוד הזה. 

 4 . 48כפול ₪ אני מבקש ממך כן תכפיל רגע מאה ארבעים ושמונה אלף  :גידי טביבמר 

 5  זה שבע מאה ומשהו. שבע מאה נו.  גב' דברת וייזר:

 6 תגיע למספר הגדול. השאלה למה אנחנו שואפים.  :גידי טביבמר 

 7 ? זה ההסכם מר עידן למדן:

 8עם חברה וסגרה  2014-ל 2013כן. עיריית רמת השרון התקשרה בין  גב' שירלי פאר יגרמן:

 9  איתה סך עבודה בשבעה מיליון מאה שמונים וחמש.

 10 בארבעים ושמונה תשלומים.  מר גיא קלנר:

 11נכון. שבאותה עת לעירייה לא היה את הסכום היה לה רק חמישה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 12ות. והיא פתחה תב"ר על חמישה מיליון ארבע מאות ובעצם מיליון ארבע מא

 13שבוא עכשיו שוב ₪, השאירה חשופה את העירייה בעוד מיליון ומשהו 

 14 הכסף.  אתצריכים להשלים 

 15  זה לא מה שהוא אמר קודם.  מר גיא קלנר:

 16 התשלום הזה.  :גידי טביבמר 

 17  זה לא מה שאמרתם קודם.  מר גיא קלנר:

 18 אסביר. אני  :גידי טביבמר 

 19 זה בדיוק אותו דבר.  גב' דברת וייזר:

 20 לא. הוא אומר היה. היקף עבודה מלא וחילקו אותו לתשלומים.  מר גיא קלנר:

 21 נכון.  גרמן:ר יגב' שירלי פא

 22 את אומרת היה חסר חלק מהעבודה.  מר גיא קלנר:

 23 לא. לא מהעבודה מהתב"ר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 24אין תב"ר בחסר. הוא אומר תב"ר לאורך כמה שנים. הוא  בתב"ר כן. אבל מר גיא קלנר:

 25 לא אומר שהוא היה בחסר. 

 26 )מדברים ביחד( 

 27  נכון. הנה.  מר גיא קלנר: 

 28  בשנה ...האחרונה היא השנה זאת  :ביבגידי טמר 
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 1יש לי טלפון שמתחבר לסיבים אופטיים. איפה אני מחבר אותו מה עושים  :ד"ר צחי שריב

 2 ים, איך עושים? עם הדבר הזה מה עוש

 3סיב אופטי מגיע למוסדות חינוך ולמוסדות ציבור. זה התקשורת.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 4  התקשורת היום 

 5 ע למוסדות חינוך ובצד השני? א מגיהו :ד"ר צחי שריב

 6  מה זאת אומרת לשרת. סיב אופטי הוא לשרת.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 7 נוך בעיר? לתקשורת בין מוסדות החי :ד"ר צחי שריב

 8לא במעגלים מהשרתים של העירייה למוסדות החינוך. בין אם זה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 security . 9דברים. בין אם זה  ה מאודאינטרנט, בין אם זה .... בין אם זה הרב

 10 מינוס שבעים ושבע נקודה שתיים?  מר אבי גרובר:

 11 כן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 12 במרחב הציבורי? אז זה לא  גב' דברת וייזר:

 13 במרחב הציבורי.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 14 ועוד ₪ שמונים אלף  מר עידן למדן:

 15 דות החינוך. ות למוסלא. זה מהעירייה את אומר גב' דברת וייזר:

 16 לא. במרחב הציבורי.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 17 לא לשימוש הציבור.  גב' דברת וייזר:

 18 לא ממש לא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 19 אני ממליץ לכל החברים להסתובב ברמת השרון ולראות לאורך כל הכבישים  בר:דו

 20 פס קטן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 21עדו לשרת את רמת השרון. מצלמות, . והם נוצלקות של ההטמנה הזאת דובר:

 22 מוסדות חינוך כל מה שנאמר. 

 23 נכון צודק יריב.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 24 .הניצול הוא עכשיו .... :דובר

 25 נכון.  מר אבי גרובר:

 26 גם נכון.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 27 או קי זה לגבי מהות העבודה. אנחנו רק מנסים להבין.  מר גיא קלנר:

 28 ידי, איך גילית את זה פתאום השנה? ג וייזר: גב' דברת
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 1 החשבונאות לא הבנתי.  מר גיא קלנר:

 2 איך גילית את זה חשבונאית גם?  גב' דברת וייזר:

 3  מאיפה זה צץ?  למדן:מר עידן 

 4 שתים עשרה כפול מאה ארבעים ושמונה זה מה שצריך.  :גידי טביבמר 

 5ם הצביעו בעד והכל עוברים שכל הדברי אגב לכל הדברים כרגע יש. בהנחה מר עידן למדן:

 6  יש היום את הכסף בהיטל ההשבחה בקרן? כן? 

 7 חיובי.  :גידי טביבמר 

 8  זה?  גידי איך גילית את גב' דברת וייזר:

 9 אני לא יכול להביא למועצה אם הוא לא משוריין בכסף.  :גידי טביבמר 

 10בר או ולם, או יועלא. אתה לפעמים אומר משהו שבהמשך שיהיה יש מר עידן למדן:

 11  יתוקצב. אני שואל אם מה שמצביעים עכשיו קיים ויוצא לעבודה? 

 12 חיובי.  :גידי טביבמר 

 13 יאללה. אבי.  מר יעקב קורצקי:

 14 עכשיו תסביר על הסיבים בבקשה.  ידן למדן:מר ע

 15 רצת לי. פרגע עידן אני הייתי באמצע שאלה והת גב' דברת וייזר:

 16 חזרה לשאלה שלך. חיברתי אותה במהשאלה שלך,  מר עידן למדן:

 17  תן לה כבר.  מר אבי גרובר:

 18ות החשבונות הגיעו חודש בחודשו לגזברות. לא הסכמתי לשלם, משתי סיב :גידי טביבמר 

 19אחד, ניצול הגדלה תקציבית והנה עכשיו ההזדמנות שאנחנו יושבים. והדבר 

 20ה פתאום השני הואיל ומפה מעת לעת נשמעו טענות על זה שבכל חפירה קטנ

 21הסיב האופטי. חששתי שהעבודה לא בוצעה. בזמנו, לפני תקופתנו נחשף 

 22ת לפחות לא בוצע כראוי. לכן התניתי את ההסדרה של כל התשלומים לרבו

 23ההליך הזה, בביצוע העבודה על ידי מחלקת הרישוי שלנו יחד עם הקבלן 

 24של שעשה את עבודת ההטמנה, ויש מפה של נקודות דגימה בדקו את העומק 

 25ופו של דבר הגענו קיבלתי דיווח בישיבה אצלי, אפילו שאני ההטמנה ובס

 26ל גזבר עירייה ואני לא אחראי על נושא של מחשוב  מהסוג הזה אבל עם מנה

 27המחשוב ועם אנשי המקצוע וכו' שאמרו שההטמנה הייתה בסדר. ואז 

 28אמרתי או קי. אני את החשבונות האלה אשלם אבל אחרי שיהיה לי את 
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 1 ה נמצא על שולחננו כאן. התב"ר ולכן ז הגדלת

 2הרגע כבר מישהו  967אני עדיין לצערי לא מבין. סעיף קודם בתב"ר של  מר עידן למדן:

 3. לא איים עלינו בתביעה. סעיף לפני זה הגענו להסכם. פה איים עלינו בתביעה

 4כמעט, ישב בשקט העירייה ₪ אתה מדבר על מישהו שבמיליון שמונה מאות 

 5א לא הגיש תביעה, הוא לא עשה כלום, העבודה בת לו כסף. הוהייתה חיי

 6נגמרה לפני שנתיים או שלוש, לא יודע. לא מסתדר לי פה. אני לא מבין איך 

 7, שנייה 2018זה עלה. עכשיו, בסוף  2017-זה עלה, לא ב 2016-בפתאום לא 

 8 לא יכול להבין איך בן₪. זה עולה לי פתאום מיליון שמונה מאות  2019לפני 

 9  . אדם ישב בשקט

 10 לא ישב בשקט. הוא פנה למבקר המדינה.  :גידי טביבמר 

 11  מבקר המדינה מה הקשר של מבקר המדינה?  מר עידן למדן:

 12הוא פנה. אמרתי לו אתה יכול לפנות למי שאתה רוצה. אני פועל לפי החוק.  :גידי טביבמר 

 13הנה עשינו. אני אם יש לי חשד לגבי טיב העבודה אז אנחנו עושים בדיקות, 

 14שיו זה צריך לקבל אישור מועצה להגדלה. אני צריך גם לשריין כסף. הנה עכ

 15 שריינתי כסף. 

 16  ן. השלב האחרון כבר היה לפני שנה. אתה אומר מימון בשלב האחרו מר עידן למדן:

 17 היה לפני ארבע שנים.  :גידי טביבמר 

 18  לפני ארבע שנים?  מר עידן למדן:

 19 כן.  :גידי טביבמר 

 20  ע שנים. ארב ידן למדן:מר ע

 21 הם קיבלו כסף על שלוש שנים.  :גידי טביבמר 

 22  וקיבלו את הכסף פרוס קדימה.  מר עידן למדן:

 23 כן.  :גידי טביבמר 

 24  נכון ארבעים ושמונה זה ההסכם עידן.  שירלי פאר יגרמן:גב' 

 25 אתה יכול לבוא ולהגיד  :גידי טביבמר 

 26 ר לך. זה מה שהוא מסבי גב' שירלי פאר יגרמן:

 27  אז למה לא הגדלנו את זה שנה אחרי שנה. ן למדן:מר עיד

 28 במקום שתגיד לו כל הכבוד, איזה עבודה יסודית.  מר יעקב קורצקי:
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 1 לא אני לא אגיד כל הכבוד.  ן:מר עידן למד

 2 אתה בא תוקף אותו.  מר יעקב קורצקי:

 3 ו מחלקים את זה סליחה. דיברנו על גני ילדים זה גן ילדים. אם היינ מר עידן למדן:

 4 אתה צריך להגיד לו כל הכבוד. עידן.  מר יעקב קורצקי:

 5ה אז היה לנו פר שנה בעוד שש מאות אלף, בעוד שש מאות אלף אז זה הי מר עידן למדן:

 6 משתחרר כסף אחר. באותו שנה. 

 7 זה היטל סלילה. זה לא גן ילדים אבל אתה צודק. זה דרך שמובילה.  מר אבי גרובר:

 8 לא משנה.  מדן:מר עידן ל

 9 לגן ילדים.  ר אבי גרובר:מ

 10נעשה את רחוב החרושת. אהבת את ההשקעה במורשה, אז הנה היה  מר עידן למדן:

 11רושת או למערבית בשביל לעשות את זה במקום מתפנה לך כסף לרחוב הח

 12 בבת אחת. ₪ עכשיו להפסיד במיליון שמונה מאות 

 13 סתם? נראה לך שאני מתנדב לשלם כי  מר אבי גרובר:

 14 נראה לי כמעט שהוא כבר לא מסתדר איתם.  דן:מר עידן למ

 15לא  אני גם רגע רוצה להבין. כי אתם אומרים שני דברים לא סותרים אבל מר גיא קלנר:

 16 משלימים. אתה אומר בסופו של דבר שהתב"ר הזה נרשם בעירייה בחסר

 17 לא.  :גידי טביבמר 

 18  של מיליון שבע מאות?  מר גיא קלנר:

 19ומר שהשיטה פה שהיא שיטה שהיא לא מקובלת על משרד לא. אני א :טביב גידימר 

 20הפנים מזה חמש עשרה שנים. כי משרד הפנים אומר אתה אם אתה מתחייב 

 21בות בחוזה. אתה צריך שיהיה לך את כל הכסף. למה. אני זוכר בהתחיי

 22בתחילת דרכי כגזבר, כן הייתה אפשרות לאשר תב"ר במלוא הסכום אפילו 

 23קי. פה התב"ר הזה אושר בזמנו באופן הזה. זאת את כל הכסף. או  שאין לך

 24אומרת ההתקשרות הזאת נעשתה כאן עשו מכרז לשבעה מיליון בסדר. בזמן 

 25 אושר היה רק על חלק. שהתב"ר המ

 26יפה. אז אני אומר יצאו פה לפרויקט כאשר חלק מסוים בהיקף העבודה לא  מר גיא קלנר:

 27  מכוסה על ידי תב"ר. 

 28 נכון.  :י טביבגידמר 
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 1  למרות שאתה מחויב אליו.  ר אבי גרובר:מ

 2 נכון.  :גידי טביבמר 

 3  בדיוק גיא הבנת נכון.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 4מה היה פה. לא כל קבלן ביצוע שמגיש לנו ...ומקבל את כל הכסף. לכאורה  :גידי טביבמר 

 5עבודה היה צריך לשלם את הכול כבר לפני ארבע שנים, או שלוש שנים. ה

 6בל מה שפה היה שזה העסקה הייתה בתשלומים. אתה מבין. הסתיימה. א

 7  אז. 

 8ה, אני לא מצליח אני יש לי תחושה שמישהו מערבב אותי. לא יודע למ :ד"ר צחי שריב

 9 להבין את הדבר הזה. עובדה שזה מוגש. 

 10  צחי. צחי. הערבוב היה קודם. עכשיו אנחנו מנסים בחזרה.  מר אבי גרובר:

 11מוגש כשורה. כשורה בתוך טבלה. בלי שום הסבר, כלום, שום הדבר הזה  :חי שריבד"ר צ

 12לים מסמך מלווה. הדרג המקצועי נפלא. אני סומך עליהם במאה אחוז. יכו

 13לכתוב אולי שני עמודים תקציר מה היה את הסיפור לחתום למטה הם מה 

 14זה  היה מה העובדות מי התקשרו כמה כסף, מה פתחו מתי סגרו, שנדע את

 15פה פה בשאלותינו. לא יודע מה שאלתי אבל שיתנו תזכיר עובדות לא בעל 

 16 מלא לא מן תיאור אירוע. מזכר. 

 17  את יכולה.  גב' דברת וייזר:

 18שיציין את המקרה הזה ואנחנו נוכל לקרוא אותו והם יהיו אחראים על  :חי שריבד"ר צ

 19 ככה נקרא את זה לאט בבית. מה שכתוב בו, ונצביע בעד. 

 20להסביר לך משהו. אתה כנראה...אנחנו מסתכלים על....אישי  אני חייב ד מיכה בלום:עו"

 21ר כך שלא קיימת במדינה לשום גוף אחר מאשר ברשות המקומית. מי שאח

 22לוקח את האחריות לכל הנושאים האלה. ....עכשיו. אתה יכול רגע לשמוע, 

 23 אתה יכול להסכים, אתה יכול לא להסכים. 

 24אם אתה מבקש מאיתנו לתת פלומבה ולתת א. אבל מיכה הוא אומר של גב' דברת וייזר:

 25 חותמת כשרות על הדבר הזה הוא מבקש הסברים. 

 26 חריות זה לא שלכם, אבל הוא אומר שהא עו"ד מיכה בלום:

 27 זה לא חותמת גומי של אנשים שבאים לאשר  גב' דברת וייזר:

 28 אני אמרתי...כמה שנים את פה?  עו"ד מיכה בלום:
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 1 אומר את זה. אני מנסה להסביר  אני לא אומרת שאתה ת וייזר:גב' דבר

 2 אז תסביר, את מה שאתה אומר.  מר אבי גרובר:

 3 א כסף ולא מאשר הסכמים....אני נלחם לא להוצי עו"ד מיכה בלום:

 4 לא. אין לי ספק.  גב' דברת וייזר:

 5 כמה שנים, את יודעת נכון?  עו"ד מיכה בלום:

 6 פק. אין לי ס גב' דברת וייזר:

 7ני נותן יעוץ משפטי למועצת העיר. מועצת העיר אמורה אני אומר א עו"ד מיכה בלום:

 8 לפעול על פי יעוץ משפטי שלי. 

 9 נכון.  גב' דברת וייזר:

 10משפטי פה כולם פה מכוסים  ץכאשר אני נותן חוות דעת משפטית או יעו עו"ד מיכה בלום:

 11 מבחינה משפטית שלא יבואו אליכם בטענות. 

 12 ברור.  ת וייזר:גב' דבר

 13חברי מועצת העיר שכאשר הם רואים את החתימה שלי ושל גזבר  לכן, עו"ד מיכה בלום:

 14דה. כי אנחנו אחראים. אם העירייה אתם מכוסים משפטית. זה בדיוק הנקו

 15לא, אין בעיה אנחנו לא נחתום, אתם תבדקו הכול, תחליפו את אנשי 

 16ל הדברים. תראו שאנחנו המקצוע ותיקחו אחריות. אנחנו מנסים לחתום ע

 17אנחנו אומרים. היו בדיקות האלו, בדקו מה היועץ פה אומרים מה ש

 18ממה שאמרו המשפטי, מה גזבר העירייה, אמרו במועצת העיר וכתוצאה 

 19אנשים חברי מועצת העיר לא חויבו בחיוב אישי. זה על ראש העיר לא חויב 

 20בנו. אבל יש אנשים באישור. בגלל שאנחנו לקחנו אחריות. גם אנחנו לא חוי

 21 ראש העיר₪. ים אישיים. של ארבעים ושתיים מיליון היום שנמצאים בחיוב

 22על ₪ ושתיים מיליון וכברגר איציק, יש כרגע תלונה נגדו ארבעים רהנכבד, 

 23גם ₪. גזבר העירייה שמה גם כן בכמה עשרות מיליוני דברים שנעשו. 

 24רתי. אני אומר העירייה מנכ"לית העירייה שמה. אני מנסה. ולכן אני לא אמ

 25 צריכים קצת לסמוך. ברור לי מאיפה זה בא. פה ...לכן אתם 

 26 אבל בינתיים כדאי  גב' דברת וייזר:

 27 דת הנחה. צא מנקו :ד"ר צחי שריב

 28  אתם חדשים. אני לא מבין.  עו"ד מיכה בלום:
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 1 י. שאני לא סומך על אף אחד. ככה אני. לא סומך על אף אחד. תסביר ל :ד"ר צחי שריב

 2  זה בדיוק הבעיה שלך.  עו"ד מיכה בלום:

 3 לא סומך על אף אחד. תסביר לי, אני מבין ואני אחתום, לא סומך.  :ד"ר צחי שריב

 4 בר'ה תהיו איתי שנייה. ח מר אבי גרובר:

 5מיכה אין סתירה בין שניכם. אין בכלל סתירה אתה עושה את העבודה  מר יעקב קורצקי:

 6 ן יש על מי לסמוך. הוא מבין שאתה עשית שלך והוא אומר לכם, הוא מבי

 7 הוא לא אומר לך את זה.  א קלנר:מר גי

 8 הוא אמר שהוא ש...שלנו מאה אחוז. אבל אתה.  מר יעקב קורצקי:

 9 הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה. יעקב שנייה.  מר אבי גרובר:

 10חתונה. אני מבקש על כל זה אתם רק מדברים אני היחיד שצריך לברוח ל מר יעקב קורצקי:

 11ני מבקש עשרים שניות? מה אני מפריע לכם זה חצי דקה. טוב תדבר. מה א

 12 כל כך הרבה? 

 13 לא.  מר אבי גרובר:

 14אין סתירה בכלל במה ששניכם אמרתם. סך הכול מה שמבקש צחי  מר יעקב קורצקי:

 15להבא מכיוון כן, מטבע הדברים הם חדשים. שתי שורות ותגמרו את הסיפור 

 16 הזה. 

 17 זה לא שתי שורות.  מר אבי גרובר:

 18 שני דפים.  :מר יעקב קורצקי

 19ניים זה לא נמדד באורך השורה וזה לא נמדד בזה. בואו נהיה יותר רצי מר אבי גרובר:

 20מזה ומה שצחי מבקש זה דבר יותר רציני מזה. זה לא עניין שאם זה שתי 

 21 שורות או שני עמודים וזה לא עניין 

 22 סברים. זה כמו יותר להבין, לא. זה ה מר עידן למדן:

 23 פו של עניין. יש לגו מר אבי גרובר:

 24 אתה מבין איפה הייתה הסטייה.  מר עידן למדן:

 25שהו. אני אגיד את זה פה באיזה שהוא משפט, ובואו אנחנו תבינו שנייה מ מר אבי גרובר:

 26צריכים, כבר עשר בלילה. עשר ועשרה. בואו ננסה פה איכשהו לסכם. ואתם 

 27ישיבת  זה עוד פעם. אפשר לעשות איזה שהיא ישיבה שהיא לא רוצים את

 28 מועצה אבל כל נהלי עבודה וכל הדברים האלה. 
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 1 יש בשבע עשרה.  מר עידן למדן:

 2 זה לעניין לתכנון ובנייה.  גרובר: מר אבי

 3 לא. אבל שלחתם לי תכנון ובנייה.  גב' דברת וייזר:

 4מה. חבר'ה. אני יכול בבקשה יש איזה סבבה. מעולה אז גם נדייק בזה ש מר אבי גרובר:

 5מה בין חברי המועצה לבין הדרג המקצועי. סליחה שאני שהוא סוג של חו

 6לים את עובדי העירייה. כל אומר לכם את זה. חברי המועצה לא מנה

 7השאלות האלה שאתה אומר, אני פרסמתי סדר יום לפני יומיים. יכולת לבוא 

 8קורא לזה שכר לימוד, הכול בסדר אין ולהגיד לי במהלך היומיים האלה. אני 

 9שלא הכי לגיטימית, שלא לגיטימית לגמרי. זכותך לבוא  שום שאלה ששאלת

 10ן שבע מאות שמונים וחמש. לא אישרתי ולהגיד תקשיבו. אני פה עכשיו מיליו

 11  הרבה פעמים בחיים שלי ככה. אתה ספציפית כן. אבל זה באמת 

 12 דעת כלום. לא על שורה כזאת בלי ל :ד"ר צחי שריב

 13לסדר את הדברים אין בעיה דבר איתי כל  ואני מבקש בצורה אחרת קצת מר אבי גרובר:

 14ברים. ואני מבין שיכול סעיף כזה, כמו שהיום בבוקר שלחתם לי על חלק מהד

 15לקרות שבתוך הסעיפים האלה, הסעיף הזה קצת ככה נעלם לנו. הסעיף הכול 

 16ה לא מרגיש שלם לגביו. אתם בסדר. אני לא רוצה פה שתאשר שום דבר שאת

 17המועצה הבאה, כי אתה רוצה לקרוא את  רוצים נביא את זה לישיבת

 18ראה לי שהתשובה הדברים, בבקשה. אני אומר לך שבמקרה הספציפי הזה נ

 19 פה מאוד ברורה. בדיוק אמרו לך. 

 20 מאוד ברורה היא לא.  מר גיא קלנר:

 21ה למה אנחנו חוזרים לפה ומה קרה. לא, לא. אמרו לכם בצורה מאוד ברור מר אבי גרובר:

 22שבעה מיליון מאה שמונים וחמש, חתמו הסכם שסך  היה מכרז בהיקף של

 23אה שמונים וחמש. עכשיו אתה הכסף שצריכים לשלם פה הוא שבעה מיליון מ

 24לא צריך כרגע לאשר. אתה לא אומר כרגע בהצבעתך בעד, שאתה עכשיו 

 25א בסדר. כל העבודה, אתה חושב שכל השבע מיליון מאה שמונים וחמש הו

 26ורי. מה שאתה מאשר זה שלאור זה לא עכשיו מאשר את ההסכם המק

 27צה לא היה שהייתה התקשרות בהיקף הזה, ולאור זה שהתב"ר שאושר במוע

 28במלוא ההיקף, ואני לא יכול לשלם. אני לא יכול לחתום אני והגזבר לא 
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 1וך תב"ר אני יכולים לחתום על כסף להוציא כסף על תשלום שלא נמצא בת

 2שולם, ולהגיד לך תקשיב שילמנו לא רוצה עכשיו לבוא בדיעבד אחרי שהכסף 

 3רוצים לאשר נכון, ועכשיו אני אדרוש ממך לעשות איזה רוורס אנגנירי. אנחנו 

 4תתקן אותי רוצים לאשר, זה נאמר בצורה הכי ברורה על השולחן. אין פה 

 5יקף איקס והתב"ר איזה שהוא משהו שקורה מאחורה. אושר התקשרות בה

 6כשיו אנחנו נדרשים מבחינת החוק. שאושר הוא אפס שבעים וחמש איקס. וע

 7 את זה בדיוק.  אם אני רוצה לשלם, להיות מסוגל לשלם את זה. הסבירו לך

 8 את זה הבנתי.  :ד"ר צחי שריב

 9  יפה.  מר אבי גרובר:

 10. מה קרה איך זה אני מרחיב בהמשך של דוברת. איפה זה היה שלוש שנים :ד"ר צחי שריב

 11 לא קרה. 

 12 בא לטיול ושואלים אותו למה החבר'ה האחרים לא באו. זה כמו מי ש מר אבי גרובר:

 13. זה מאה ארבעים ושמונה כפול שתים 2018דצמבר  למעשה זה מינואר עד מר עידן למדן:

 14 עשרה ...שנה נוכחית. 

 15 מחר.  אתם רוצים עכשיו שלא נשלם הרי תגיע תביעה משפטית מר אבי גרובר:

 16 ואז נשלם בתביעה משפטית.  עו"ד מיכה בלום:

 17יבוא מחר תביעה משפטית. הבן אדם עם הסכם חתום. עיריית רמת השרון  אבי גרובר:מר 

 18 קתי יש לי אישור אני סיפ

 19 בוא נחכה עוד שלושים יום, נקבל את האישור נבדוק את זה.  מר עידן למדן:

 20לא  תבע עד עכשיו, כי גידי מדבר איתו וגידי  כי גידי מדבר  איתו למה הוא מר אבי גרובר:

 21 יע למצב שהוא לא תובע. צריך להג

 22 יקה נחכה עוד שלושים יום לישיבת המועצה הבאה. לבד מר עידן למדן:

 23פה. גידי לדעתי יש פה אי הבנה בלוחות הזמנים ועידן עכשיו  חבר'ה יש מר גיא קלנר:

 24עשרה לארבע עשרה  חידד את זה. העבודה הזאת התב"ר ניתן בין שלוש

 25משתמש במילים פשוטות. לא משפטיות. בצורה לא נאותה עד הסוף. אני 

 26  , 18השנה האחרונה היא 

 27 למתי. שמונה עשרה לא שי :גידי טביבמר 

 28שמונה עשרה לא ארבע שנים אחורה. השנה האחרונה היא בשנתנו אנו  מר גיא קלנר:
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 1  שרק הסתיימה לה. 

 2 נכון.  :גידי טביבמר 

 3ה שהיה לגביה אי הבנה, חוסר יפה. זאת אומרת שאנחנו כרגע דנים על סוגי קלנר:מר גיא 

 4 18ה בהירות לא משנה באיזה משפט אתם רוצים להשתמש, והגענו כרגע לקצ

 5 וצריך לסגור את העניין הזה. נראה לנו הגיוני. 

 6 אז טוב. חכה קצת.  גב' דברת וייזר:

 7 בתנור.  רגע, לא זה לא ישב  שלוש שנים מר גיא קלנר:

 8 ו גילית את זה . אז תגיד זה הסיבה שעכשי גב' דברת וייזר:

 9 יפה. רגע,  מר גיא קלנר:

 10 נואר הוא לא משלם לו. לא. מינואר הוא לא משלם לו. מי מר עידן למדן:

 11 נכון. כי הסתיימו התשלומים.  גב' דברת וייזר:

 12 לא הסתיימו. מינואר  מר עידן למדן:

 13היה צריך לבוא למועצה ולשבת, דוברת  17התקין בסוף חבר'ה במצב  מר אבי גרובר:

 14 היינו צריכים לבוא לפה ולשבת על התב"ר.  17במצב הרגיל בסוף 

 15 צריך לבוא הכסף. בדיוק. אבל  מר עידן למדן:

 16רגע, תנו לי לסיים בבקשה. בוא נתחם כרגע את אי הבנה במירכאות או  מר גיא קלנר:

 17ימה לפני שלושה ימים. לכן יהיה הסתי 18. שנת 18שלא במירכאות לשנת 

 18טרגדיה נוראית רגע, שכולם ישנו יותר טוב בלילה. גם  בסדר ולא איזה שהיא

 19גם יהיה לנו יותר קל לאשר את זה. שיבינו את זה בצורה יותר מעמיקה, ו

 20שנקבל על זה עוד טיפה הבנה או בכתובים או בעוד פגישה. ונאשר את זה 

 21  כזה סיפור גדול.  מקסימום בפעם הבאה. לא נראה לי

 22 ש. אמרתי לך מה החש :גידי טביבמר 

 23 לא תהיה תביעה בחודש הזה.  מר גיא קלנר:

 24 לא מצליח להבין.  מה אתה משיג בחודש הזה? אני מר אבי גרובר:

 25 רוצים להבין על מה חותמים.  מר גיא קלנר:

 26 מה היה בהסכם, מה לא היה ההסכם. זה מה שקרה. צחי.  מר עידן למדן:

 27 רים ביחד( )מדב

 28  רוני מדבר.  ני.נתתי את זכות הדיבור לרו מר אבי גרובר:
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 1. אנחנו כולנו ראשית אנחנו מבינים שיש לנו איזה שהוא תב"ר שהוא בחסר: מר רוני בלקין

 2מבינים שמישהו התחייב למעשה על משהו שהוא גדול בשלושים ושלושה 

 3 אחוז יותר מאשר בעצם היה לו בקופה. 

 4  ון. נכ מר אבי גרובר:

 5רת גם בעירייה כי היא מתנהלת כמו עסק דבר שלא יכול לקרות. זאת אומ: מר רוני בלקין

 6, אתה מתחייב אחר, זה לא קורה בעולם העסקים. אתה בא וקונה חברה

 7אתה תשלם אותו לשיעורין חמש שנים. אתה לא מפסיק לשלם אחרי ארבע 

 8עובד ככה. עכשיו, שנים ואתה אומר להם פוס נגמר. לא תכננתי נכון. זה לא 

 9ותך מיכה. עוד כמה כאלה יש לנו מתחת אני שואל את גידי את המנכ"לית וא

 10 לקש? 

 11  לא יודע תגלה.  עו"ד מיכה בלום:

 12 אנחנו מטפלים בבעיות. לא אתה לא יכול להגיד ככה. : קיןמר רוני בל

 13יעו לסכום רוני. אני יענה לך אם אני יודע דבר כזה אני מביא אותו. הם הג מר אבי גרובר:

 14  של התב"ר הם חשבו שזה הסכום. 

 15 לא ידוע על ...כאלה.  :ביבגידי טמר 

 16 אנחנו לא יודעים על דברים כאלה.  מר אבי גרובר:

 17ההסכם הזה שונה איפה שהוא בדרך או שזה היה מאה ארבעים ושמונה  דן:מר עידן למ

 18 כפול ארבעים ושמונה מהיום הראשון? 

 19  עוד הסכמים שמסתיימים בעוד שנה? השאלה אם יש  גב' דברת וייזר:

 20 יוק. ואז פתאום אנחנו מגלים בד: מר רוני בלקין

 21שאתה יכול עכשיו, קודם כל  השאלה אם יש לך איזה שהוא מנגנון גידי, גב' דברת וייזר:

 22לוודא שלא קורה כזה דבר, זה דבר ראשון. איזה מנגנון אתה בונה בקרה. 

 23...גם בגלל שיש מועצה חדשה ויש ודבר שני אם אתה יכול לעשות עכשיו .

 24סכמים בטח שכאלה ישנים, שמתמשכים ויש חברים חדשים, על כל הה

 25   2019ואז בסוף  2019-תשלומים שאולי הסתיימו ב

 26זה כמו להגיד לי אולי יש פה עובד עירייה שעובד והוא לא מקבל משכורת  :גידי טביבמר 

 27 ר. כבר כמה שנים ואני לא יודע. זה אין, אין כזה דב

 28  אתה צריך אולי לעבור פשוט על כל.  גב' דברת וייזר:
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 1  אני כל הזמן עובר.  :גידי טביבמר 

 2, למה לא פתחת את 2018שנה לקראת אז לא פתחת ...לפני שנה. לפני  :ד"ר צחי שריב

 3 התב"ר הזה? 

 4  . 2018למה זה לא ...בכל  מר עידן למדן:

 5כל חודש עד שאני  150,000ך לשלם לו ואמרתי אני לא אאשר תב"ר ואמשי :גידי טביבמר 

 6 בשטח. החזקתי את זה כקלף. במילא לכן אני.  לא עושה בדיקה פיזית

 7  אחר כך הוא מוצא דברים שהם לא טובים. אם הוא היה משלם לו ו מר יעקב קורצקי:

 8 לא אמרתי לשלם לו, לפתוח תב"ר. מי שפותח תב"ר לא צריך לשלם.  :ד"ר צחי שריב

 9אם זה לא  הוא לא רצה לעשות את זה עד שהוא רוצה לוודא שזה נעשה. כי :גב' דברת וייזר

 10 היה נעשה הוא לא היה פותח תב"ר כי לא היה צריך לפתוח תב"ר. הוא יכול

 11  לטעון שהעבודה לא נעשתה. 

 12 עכשיו יש תב"ר שלך דרך אגב. כן, אני לא עושה את הפיקוח תקבל בראש. : מר רוני בלקין

 13 בוא. צריך למצוא אולי סיבה איכשהו אולי לא לשלם לו. בדק אתצחי  מר אבי גרובר:

 14  העבודה ראה שאין טענות. ראה שאין לנו מה להגיד. 

 15  הבדיקה של הסיבים האופטיים? מתי הסתיימה  :ד"ר צחי שריב

 16  לפני שלושה חודשים, סדר גודל כזה פלוס מינוס.  :גידי טביבמר 

 17 אז? לא הייתה ישיבת מועצה מ :ד"ר צחי שריב

 18   לא. שלושה חודשים לא הייתה ישיבת מועצה. גב' דברת וייזר:

 19 תשמעו אני לא יודע.  :ד"ר צחי שריב

 20ה יכול להגיד אני לא משתתף בהצבעה אתה יכול לא להשתתף בהצבעה. את דובר:

 21  הזאת. 

 22אני לא רוצה להגיד לדרג המקצועי, באמת יש אנחנו לא מנהלים אותם  :ד"ר צחי שריב

 23מנהל אותם ואני בטוח שכולם עושים עבודה מרצון טוב ועבודה אבי, אתה 

 24ת והם יודעים את כל החומר. לקראת ישיבת מועצה הם יודעים את מקצועי

 25ה כזאת. יודעים פרטים, יש להם בטח קלסרים ותיקים המצב בסיטואצי

 26ארכיונים שלמים על הדבר הזה אנחנו בטח החדשים לא יודעים כלום. 

 27ומרת מדובר במימון השלב האחרון בפרויקט רשת משבצת כזאת קטנה שא

 28נחו ברחבי העיר זהו. תקשיבו שוב לדיון שהיה פה הסיבים האופטיים שהו
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 1ה מתאר את זה בצורה ממצה? זה התנהלות עכשיו בחצי שעה האחרונה. ז

 2איתנו בתום לב? שנותנים לי את הנתונים שאני צריך בשביל לקבל את 

 3אז קחו לכל תב"ר בעתיד קחו דף תכתבו ההחלטה. אני חושב שקצת בחסר. 

 4המפה. אני יכול בחיים לא הייתי שואל  מה שיש להגיד עליו. שימו את

 5 שאלות. 

 6שיבת המועצה זה לא המקום לעשות את הבירורים האלה. זה אבל שנייה. י מר אבי גרובר:

 7  לא המקום. 

 8 בדיוק זה מה שאני אומר.  :ד"ר צחי שריב

 9 את סדר היום.  קודם שעות 48לפני אבל קיבלת  מר אבי גרובר:

 10 יזה סיפור זה מספר. אבל הוא לא יודע א מר גיא קלנר:

 11 בסדר אני אומר זה סוג של שכר לימוד.  מר אבי גרובר:

 12 כי לפעמים אתה מספיק לפעמים אתה לא. אתה לא ...לכל דבר.  מר עידן למדן:

 13 לא. אבי אי אפשר  מר גיא קלנר:

 14 שעות.  48דבר להביא אי אפשר כל  מר עידן למדן:

 15וועדת כספים וכל הדבר הזה אז היום בגלל שאנחנו כבר כמה חודשים מ מר אבי גרובר:

 16ודם בוועדת כספים ורק אחרי זה באופן ספציפי הבאתי. למרות זה מתברר ק

 17 בא. בואו אנחנו לא הייתה פה איזה שהיא כוונה רעה. בואו, בכל זאת. 

 18 )מדברים ביחד( 

 19  'ה אפשר לעלות את זה להצבעה או לא?חבר מר אבי גרובר:

 20 תעלה. מה.  גב' דברת וייזר:

 21הבאה או  אני רוצה ....צחי אפשר לעלות את זה להצבעה? אתה רוצה בפעם ר אבי גרובר:מ

 22 בפעם הזאת? 

 23 תו סיפור. פעם הבאה? פעם הבאה. סימון כבישים עוד פעם זה או ר אבי גרובר:מ

 24 

 הבאה. יעלה להצבעה בפעם תב"ר סיבים אופטיים נושא    החלטה: 

  25 

 26ר. אבי. מה שאבי אני רוצה לחסוך את הזמן של הויכוח. מה שצחי אומ:לב-מר רמי בר

 27 אומר לגבי התב"ר הזה נכון לגבי כל השאר. רגע, 
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 1 לא. יש לנו דברים שהם יותר פשוטים.  גב' דברת וייזר:

 2 לא זה היה יוצא דופן.  מר גיא קלנר:

 3 מש היא. ה יוצא דופן, יש פה בעיה שמז גב' דברת וייזר:

 4  גידי אתה רוצה להסביר את הסימון כבישים.  מר אבי גרובר:

 5  רוצים להמשיך ולסמן. צריך חמש מאות אלף, זה תב"ר סל, זהו.  :גידי טביב מר

 6 יספיק לכמה זמן?  :ד"ר צחי שריב

 7 מון כבישים אין פה משהו, זה חדש רוצים לעשות סימון כבישים. נגיד הסי גב' דברת וייזר:

 8 ? אני חושב שבשנה שירלי מיליון מאתיים בערך :ביבגידי טמר 

 9  מיליון שבע מאות. אם אני לא טועה לשנה.  מן:גב' שירלי פאר יגר

 10מיליון שבע מאות משהו כזה. חלק אנחנו מממנים מתב"ר או חלק  :גידי טביבמר 

 11חוץ מזה ההוצאות שלא קשורות לצביעת כבישים זה גם . מתקציב רגיל

 12 זה כמובן לא מתב"ר אלא מתקציב אחר.  האנשים, שכר העבודה

 13  שיו? מהשלושה מיליון? כמה בוצע עד עכ מר עידן למדן:

 14   אין יותר. גב' שירלי פאר יגרמן:

 15  הסכום שרואים פה. :גידי טביבמר 

 16 התרוקן?  מר עידן למדן:

 17 זה לא תב"ר שנפתח עבור שנה. אנחנו מתאימים אותו כל פעם.  יגרמן:גב' שירלי פאר 

 18 לא פועל בצורה...זה סל.  :די טביבגימר 

 19  . זה תב"ר סל גב' שירלי פאר יגרמן:

 20 לצביעת כבישים.  :גידי טביבמר 

 21 לפי המכרז יש מכרז.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 22והוא לא שלושה מיליון אם אני תב"ר סל במכרז שלנו לדעתי הוא מיליון  מר עידן למדן:

 23 זוכר נכון בוועדת המכרזים. 

 24 אני לא אמרתי שלושה מיליון.  ר יגרמן:גב' שירלי פא

 25 זה היקף התב"ר ועכשיו את מגדילה אותו לשלושה וחצי. שלושה מיליון  מר עידן למדן:

 26 ואתה כל פעם ממלא אותו.  2013-אבל הוא נפתח ב גב' שירלי פאר יגרמן:

 27 אני זוכר נכון.  דן:מר עידן למ

 28 וא היה על פי חוק בשטח. גם הוא לא היה תמיד תב"ר. ה גב' שירלי פאר יגרמן:
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 1לנו עדיף שיהיה לנו תב"ר לכל שנה. אבל זה כבר הנכון יהיה לנו עדיף, יהיה  מר עידן למדן:

 2 סיפור אחר. 

 3 יאללה.  מר יעקב קורצקי:

 4 זה משהו שוטף.  גב' דברת וייזר:

 5 בסדר אפשר להצביע? מי בעד? פה אחד.  מר אבי גרובר:

 6 

 7 

  צביעת כבישים   559 תב"ר  תלדגה רשאל דחא הפ טלחוה   החלטה: 

 8 

 9שת. זה התחייבויות שקיבלנו ממשרד התחבורה. יש שבילי אופניים וחרו מר אבי גרובר:

 10 מה להסביר פה? 

 11 . לא. סלילת שבילי זה. עירית תסביר את ואדי הדרים גב' שירלי פאר יגרמן:

 12מבצעים לפי במסגרת התוכנית הכוללת לשבילי אופניים אנחנו כל פעם  גב' עירית טלמור:

 13ור שמתחיל תקציבים שיש לנו עוד מקטעים. אתם מכירים את הקטע באז

 14פארק הנצח ביער הילדים, יער השואה ממשיך מזרחה. אנחנו רוצים לחבר 

 15 את כל מורשה לשביל אופניים. 

 16 עד למלכים. מגיע היום  מר אבי גרובר:

 17אפילו יותר מזרחה. ועכשיו אנחנו עד הדואר, עד הרחבה של הדואר ו גב' עירית טלמור:

 18ים לפי תקציבים שיש לנו, ואפילו יותר מזרחה. אנחנו כל שנה עושים מקטע

 19 ואנחנו בסוף רוצים לחבר את כל העיר. 

 20וי הצעירים הצעירים יש שם במסגרת העבודה של התוכנית של פינוי בינ מר אבי גרובר:

 21ך שם אצל חלק, הקבלן מחויב גם לבצע עבודות בשביל אופניים. זה בתו

 22 השטח שלו. 

 23 אנחנו עד שם נגיע.  גב' עירית טלמור:

 24אנחנו מגיעים עד המתחם. מאותו מתחם זה מסגרת העבודה שצריך לבצע  ר:מר אבי גרוב

 25יכים קבלן של קריית הצעירים. ובנביאים עצמו כבר יש שם שביל ואנחנו צר

 26להמשיך אותו מאחורי החרושת מאחורה בשטח הירוק. איפה החנייה וכל 

 27פה ...בעובדים. או מאחורה. איפה גינת הכלבים. שם זה ימשיך הזה אי
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 1ורי הבניינים יהיה שביל אופניים שיחבר אותך עד בואך לבית הספר מאח

 2 ולכיוון פארק רעים מה שנקרא. 

 3וגם לגבי אולי , גם לגבי התב"ר של הסימון, יש לי שאלה יותר עקרונית מר גיא קלנר:

 4 19נחנו נכנסים עוד דקה וחצי לתקציב הסימון קצת פחות וגם האופניים. א

 5'אנק הזה עכשיו משהו גיך להביא את כל השוטף ותב"רים. למה היה צר

 6שהוא לא במסגרת או טרם תביעה משפטית, או משהו שאני לא יודע מה. 

 7 צריך עכשיו לבוא. 

 8 סימון כבישים זה מאסט.  ורצקי:מר יעקב ק

 9 אמרתי כבישים אולי לא.  מר גיא קלנר:

 10וך התב"ר קיבלת כסף מהמדינה? יש לך כסף? אנחנו מכניסים אותו לת גרובר:מר אבי 

 11 וישר יוצאים לעבודה. 

 12כבישים אתה נותן חצי מיליון בשנה. פה אתה נתת עכשיו, בסדר. לא  מר עידן למדן:

 13 משנה. 

 14הצלחתי להוציא כסף מהמדינה? אני מזרים  אותו לתוך התב"ר ועכשיו  מר אבי גרובר:

 15הכסף הזה לעבוד. תקשיב. שדרוג החרושת כל התוכנית, כל אני יכול עם 

 16מכרז זה הכול מוכן. גיא. החרושת והכל המכרז מוכן הכול היה חוברת ה

 17מוכן. יכולנו לצאת עם העבודה הזאת עוד קודם. אנחנו עשינו בדיקה ראינו 

 18שרד, אנחנו יכולים להוציא כסף ממשרד התחבורה. עם כל הרצון הנורא שמ

 19ראות שם טרקטורים נוסעים לפני הבחירות והכל. חיכינו עם זה. גדול שלי. ל

 20י יכולנו להתחיל להסיע שם טרקטורים ולעשות את ..יכולתי לקבל כסף, כ

 21 אם אני מתחיל לעבוד שם לפני שיש לי את ההתחייבות אז משרד התחבורה

 22לא משתתף. חיכינו. אתם יכולים לראות פה את יש פה את ההדמיה של מה 

 23  שות, זה מה שהראנו לכם. חיכינו. הולכים לע

 24 זה החרושת.  :ד"ר צחי שריב

 25זה החרושת. אנחנו מדברים עכשיו על החרושת ועל שביל אופניים. חיכינו  מר אבי גרובר:

 26י את הכסף, ועכשיו לראות שבאמת הכסף מגיע. אחרי שהכסף מגיע, ויש ל

 27אני יכול לצאת עושים שלב א'. עכשיו מאיפה ....... שיש לי את הכסף עכשיו. 

 28הכנסות, אז אני חוסך את ולחסוך את הכסף כמו שאמרנו, יש לנו מעט מאוד 
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 1הכסף. אני מחכה לכסף שמגיע לי מהמדינה עכשיו קיבלנו אותו. קיבלנו את 

 2, ביום 2018-קיבלנו את האישור מ האישור. זה לוקח אצלם המון זמן. עכשיו

 3לא עם הכסף שלנו. אז כל . וסוף סוף אפשר להמשיך לצאת ו2018האחרון של 

 4ם, אני חושב שזה טוב. כי בסופו של זמן שאתה יכול לעבוד על כסף של אחרי

 5דבר זה מאפשר לנו לבצע יותר עבודות. ומשאיר לנו את הכסף לפרויקטים 

 6 אחרים. זה הכול. 

 7 אנחנו כבר לא בשלים, אנחנו  צקי:מר יעקב קור

 8שקל, עם הכסף שקיבלנו. יאללה. אתה רואה פה שזה על השקל. על ה מר אבי גרובר:

 9  בסדר. שאלות מי בעד? 

 10בחלוקה הפנימית של הדבר הזה, זאת אומרת למשל אני יש לי שאלה.  :ני בלקיןמר רו

 11ל למה מכיר את הדברים, אז אני מבין את הרציו למה זה הולך לשם. אב

 12למשל לא נכנס פה למשל החיבור לתל אביב. חיבור של שביל אופניים לתל 

 13 גן.  כי זה לא רק תל אביב זה גם נווה גן עם כל התלונות של נווה אביב,

 14יש פרויקט מאוד גדול של משרד התחבורה שנקרא אופני דן. שמדבר עוד  מר אבי גרובר:

 15ותו בשבילי אופניים. רחוב פעם, שנייה, שמדבר על כל מטרופולין דן לחבר א

 16תי פה ...תב"ר משנה סנה לדוגמא אחד התב"רים הראשונים אני שנים ניסי

 17התב"ר הזה. נורא שסוף, סוף הצלחתי איכשהו להעביר במועצה היה 

 18התרגשתי אז כחבר מועצה. עכשיו אופני דן, כמו שאתה, אם אתה תיסע שם 

 19צד המערבי סידרנו כי אתה תראה שמהכפר הירוק עד תחנת הדלק. לא. לא. ב

 20א בתוך זה בצד שלנו. הצד השני חבר'ה עוד שנייה. הצד השני הוא נמצ

 21רד התחבורה לפני התוואי של מה שאופני דן. אתה צריך לקבל את אישור מש

 22שאתה מבצע פרויקט כזה. משרד התחבורה אומר מכיוון שאנחנו הולכים 

 23י זה פרויקט שלנו. לעשות פה פרויקט אנחנו לא מאשרים לכם עד שאנחנו, כ

 24לצאת אנחנו בהידברות איתם לעשות כן לקבל מהם את האישור ולתת לנו 

 25חצים על אופני עם הקטע הזה כי הקטע הזה זה באמת סכנת חיים ואנחנו לו

 26דן. אבל בינתיים הם לא נותנים לנו להמשיך לעשות את העבודה כי הם 

 27זה נבוא ויכול אומרים אתם תעשו עבודה ככה ואנחנו נעשה עבודה אחרי 

 28דבר להיות שיהיה לנו הערות לזה. אנחנו לא יוצאים איתם ראש בינתיים ב
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 1אופניים לא פחות הזה בינתיים ואני אומר להם תשמעו אני יודע לעשות שביל 

 2טוב מכם תאמינו לי. אבל בינתיים אנחנו לא מצליחים לקבל מהם את 

 3  האישור. 

 4 אז מתי זה יקרה?  : מר רוני בלקין

 5 השביל הזה שאני עוד הייתי אופוזיציונר. דובר על השביל הזה ואישור שלו. גרובר: מר אבי

 6מחבר אני חושב שדווקא מה שעושה התוואי הזה לוקח את סוף מורשה ו

 7אותה למרכז רמת השרון. הרי היה בהתחלה, עשו שבילים ברחוב המלכים 

 8שים ובשבטי ישראל אתה בטח מכיר, השבילים עשו ממש על הבתים של האנ

 9והאדם היה יוצא מהחצר שלו ואופניים חשמליים היו חותכים אותו שם. פה 

 10 הזדמנות לעשות איזה שהיא הפרדה.  יש לנו

 11לנסוע בשבטי ישראל ולמצוא פיתרון של שביל אופניים בשבטי   יהיה צורך מר עידן למדן:

 12 ישראל והמלכים, זה סיפור אחד. וזה סיפור אחר. 

 13 ה לאשר  את השביל הזה? אתה לא רוצ מר אבי גרובר:

 14 ר. לא. לא קשור. זה סיפור אחד וזה סיפור אח מר עידן למדן:

 15ו? אתה לא הצבעת אתה רוצה הצבענבסדר. זה התשובה. זה ...במשה סנה.  מר אבי גרובר:

 16 להוסיף את. אתה בעד? כולם בעד? תודה רבה לילה טוב. 

 17 נה הוא אישר. אבי הייתה פה אי הבנה. הייתה פה אי הב מר עידן למדן:

 18וד פעם. מי בעד שני עוד פעם למען זה. עוד פעם. הצבענו ואנחנו נצביע ע מר אבי גרובר:

 19נו עליהם. גם שבילי אופניים וגם התוספות שדיבר 567-ו 520התב"רים, תב"ר 

 20החרושת. אמרתי שניהם. זהו נקודה. מצביעים על שניהם. אפשר די מי בעד 

 21 נגד? מי נמנע? גדות נמנע. רוני נגד. שני התב"רים האלה? מי בעד? מי 

 22 מי נמנע?  מר עידן למדן:

 23 ות. גד מר גיא קלנר:

 24 

 25 

התנגד רוני בלקין, נמנע  .025 םיינפוא יליבש ר"בת תלדגה תולוק בורב הרשוא   החלטה: 

 ירון גדות. שאר חברי המועצה הצביעו בעד.

 26 
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 1 

התנגד רוני  . 765 תשורח ת"א גורדש תינכת ר"בת תלדגה תולוק בורב הרשוא   החלטה: 

 בלקין, נמנע ירון גדות. שאר חברי המועצה הצביעו בעד.

 2 

 3 כן מיכה.  מר אבי גרובר:

 4 לגבי מר ירון גדות פנה אלי בבקשה לקבלת השאלונים שחברי  יכה בלום:עו"ד מ

 5  ו לגבי ניגוד העניינים. הוא מבקש מכל .....המועצה מילא

 6 שאלונים או את חוות הדעת.  :ד"ר צחי שריב

 7  הוא לא יוכל לקבל את השאלונים הוא יוכל לקבל את ה.... עו"ד מיכה בלום:

 8 זה אישי מה.  :ד"ר צחי שריב

 9 רגע, חברה.  "ד מיכה בלום:עו

 10 תנו לו לסיים בבקשה.  מר אבי גרובר:

 11 עשר וחצי תנו לי בסדר? ככה, אתה לא יכול, אתה תקבל את כל :עו"ד מיכה בלום

 12ההסכמים לאחר שחברי המועצה שמילאו את השאלונים וקיבלו את 

 13ההסכמים יגידו שמבחינתם אין שום חומר חסוי שמה. או שיצטרכו לבוא 

 14יש להם אין להם חסינות. אחר כך אני אקבע אם יש בטענה הזאת אלי ...

 15ש אנשים שלא מילאו רגע תן לי לסיים. יש אנשים שלא ממש או לא. שתיים, י

 16ניגוד העניינים ורבו פה על הוועדה המקומיים לתכנון ובנייה, הם  מילאו את

 17לא יוכלו להצביע בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אם לא ימלאו את 

 18 לונים ואלה הם ....גיא קלנר.  השא

 19 הקודם לא תפס?  מר גיא קלנר:

 20 שלח לי ...אני מעדיף שתביא לי חדש. ת עו"ד מיכה בלום:

 21צלי שינויים. רק לרעה. רק לרעה וזה לא נראה אבי משתנה בזמן לא היו א מר גיא קלנר:

 22 הקרוב. 

 23 לא תוכל להישאר.....גם אתה חמש דקות עבודה.  עו"ד מיכה בלום:

 24 ידוע. היום אושר ועדת ה.... ר עידן למדן:מ

 25 ת למכרז לא מילאת...אני מבקש פעמיים. ה מילאדורון בבקש... עו"ד מיכה בלום:

 26 עידן תן לו אחרי זה בתמלול קשה לנו. תן לו.  :גב' שירלי פאר יגרמן
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 1אחר כך יש ליושב ראש עופר לא נמצא פה. עופר גם כן צריך עוד  עו"ד מיכה בלום:

 2 ל משהו בשביל זה. מי עוד יש לי פה? זהו. לחתום ע

 3 למה לא אמרת למדן?  מר גיא קלנר:

 4 הוא אמר למדן.   דברת וייזר: גב'

 5  למה לא הקשבת? מר עידן למדן:

 6 אה טעיתי.  מר גיא קלנר:

 7  אני יעביר אני לא יכול עד שהם לא ימלאו  עו"ד מיכה בלום:

 8 טופס? במועצה הם יכולים להצביע בלי ה :ד"ר צחי שריב

 9 במועצה הם יכולים להצביע.  עו"ד מיכה בלום:

 10 ש עוד משהו. רגע. י גב' שירלי פאר יגרמן:

 11 י מבקש מכם. אני רק...על כל שש. בסדר אנ עו"ד מיכה בלום:

 12 אין שום בעיה למדן יביא את זה.  מר גיא קלנר:

 13  .למדן יביא זה נכון מר עידן למדן:

 14 

15 
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 1 החלטותריכוז 

   2 

 3 12.12.2018מיום  1ל מליאה מן המניין מס' . אישור פרוטוקו1

  4 

  פרוטוקול אושר  החלטה:    

 5 

 6   30.12.18מיום  עה לסדר של ירון גדות. הצ2

  7 

לקיים את ישיבות מועצת העיר  בימי  ראשון, תשעה הצביעו בעד הוחלט    החלטה: 

 ושישה נגד.

 8 

 9   30.12.18מיום . הצעה לסדר של רוני בלקין  3

  10 

 הוחלט להוציא מכתב לגורמי החקירה הממלכתיים .    החלטה: 

 ההחלטה התקבלה פה אחד. 

 11 

 12   30.12.18מיום   עידן למדן עה לסדר של . הצ4

 13 

 פה אחד בעד חברי הוועדה שראש העיר הרכיב. הוחלט   החלטה: 

 14 

 15 02/1022עדכון שכרם של עובדים במשרות אמון בהתאם לחוזר מנכ"ל . 7

  16 

 אחד על עדכון שכרם של עובדי משרות אמון.  החלטה:    הוחלט פה

 17 

 18 ועדת מכרזים מינוי  .8

  19 

  הצביעו פה אחד על הרכב חברי ועדת מכרזים.  החלטה:   
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 1 צלת סמכות לגברת שלומית רז. אישור הא9

  2 

  הצביעו פה אחד על האצלת סמכות לגברת שלומית רז.  החלטה:    

  3 

 4 

 5 ון . אישור האצלת סמכות למר עופר ברא10

 6 

  אישור האצלת סמכות למר עופר בראון   על  הצביעו פה אחד החלטה:    

 7 

 8 

 9תרים להצבת שולחנות אישור האצלת סמכות לשרי חובב בעניין מתן רשיונות עסק, הי .11

 10 או כסאות ורשיונות שילוט. 

 11 

  הצביעו פה אחד אישור האצלת סמכות לגברת שרי חובב.    החלטה:    

 12 

 13 

 14  ר והרכב הוועדות המקצועיות. אישור יו"12

 15 

מוועדת הקצאות ומבנים ווועדת  לאשר  הוועדות שצוינו, חוץהחלטה:    הוחלט פה אחד 

 . התמיכות 

 16 

 17 

 18 כב הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. . בחירת הר13

  19 

חברי  בורהוחלט על הרכב חברי הוועדה  המקומית לתכנון ובנייה. על דעת החלטה:    

שגם ויתרה על השתתפותה בהרכב,    יקובלא עבש תבהמועצה  למעט 

 ולמעט דוברת וייזר שהתנגדה. 
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 1 

 2 הסמכה לסגנית גזבר העירייה. רויטל פיטרמן.  .  אישור14

  3 

  כל חברי המועצה הצביעו, פה אחד. החלטה:    

 4 

 5 . אישור מורשה חתימה בבתי הספר וגני הילדים  15

 6 

 אושר פה אחד.  החלטה:    

   7 

 8 פתיחת תב"רים חדשים ועדכון תב"רים פעילים בהתאם לטבלה. 16

  9 

 פניה ימינה ברחוב העבודה -אושר פה אחד תב"ר חדשהחלטה:    

 10 

שלב ג' בי"ס דורון,  עידן למדן הצביע נגד והיתר  967 "רתב תלדגה האושרהחלטה:    

  הצביעו בעד.  

 11 

 יעלה להצבעה בפעם הבאה. סיבים אופטיים  645תב"ר    החלטה: 

 12 

  צביעת כבישים   559 תב"ר  תלדגה רשאל דחא הפ טלחוה   החלטה: 

 13 

התנגד רוני בלקין, נמנע  .025 םיינפוא יליבש ר"בת תלדגה תולוק בורב הרשוא   החלטה: 

 ירון גדות. שאר חברי המועצה הצביעו בעד. 

 14 

התנגד רוני  . 765 תשורח ת"א גורדש תינכת ר"בת תלדגה תולוק בורב הרשוא   החלטה: 

 בלקין, נמנע ירון גדות. שאר חברי המועצה הצביעו בעד. 

 15 


